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ارتباك أوروبي بعد القرار المشبوه
بعد �ساعات من �إع�لان ق��رار االحت��اد الأوروب ��ي �إدراج «اجل�ن��اح الع�سكري حل��زب اهلل» على
«لوائح الإرهاب» ،لوحظ �أن �أربعة �سفراء من هذا االحتاد كانوا على مائدة احلزب الرم�ضانية
يف مطعم معروف على طريق املطار ،حماولني �إبالغ ر�سائل ب�أن هذا القرار �شكلي ،وبلدانهم
�ستبقى على توا�صل مع احلزب ..فكان الرد�« :أُدرجنا �سابقاً على الئحة الإرهاب الأمريكية ومل
نت�أثر ،وبالتايل ف�إن قرار احتادكم لن يعيق م�سريتنا».
كما لوحظ �أن �سفرية االحت��اد الأوروب��ي؛ �أجنلينا ايخهور�ست ،كانت مرتبكة يف زياراتها
للم�س�ؤولني اللبنانيني ،ويف ردودها على �أ�سئلة ال�صحافيني ،وعُلم �أنها �سمعت من الرئي�س نبيه
بري ووزير اخلارجية عدنان من�صور كالماً يف غاية الو�ضوح مع كثري من الق�سوة.
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هل تلعب السعودية آخر أوراقها؟

االفتتاحية

مقام اإلفتاء ..بين
االستقالل والتبعية
الأزم ��ة الت ��ي ت�شهدها ال�ساح ��ة الإ�سالمية ال�سُّ ني ��ة وما ترتكه
من انعكا�سات �سلبية على جممل الو�ضع الوطني والإ�سالمي،
و�سع ��ي البع�ض لعزل مفتي اجلمهوري ��ة اللبنانية ،هي مفتعَلة
وطارئ ��ة وغ�ي�ر م�سبوق ��ة ،وحتم ��ل جنوح� �اً م ��ن قب ��ل البع� ��ض
لو�ض ��ع اليد عل ��ى املواقع القيادية يف ال�ش ��ارع ال�سُّ ني ،ما يعطّ ل
دور ه ��ذه ال�ساح ��ة الإ�سالمية اجلام ��ع والتوحيدي كي يوظَّ ف
يف خدم ��ة �أط ��راف �سيا�سية خ ��ارج املوقع التاريخ ��ي لأبناء هذه
ال�ساحة ودورهم العربي والإ�سالمي الوحدوي اجلامع.
معي
بغ� ��ض النظ ��ر عم ��ا �إذا كانت هن ��اك مالحظات عل ��ى �أداء نّ
ل�صاح ��ب املق ��ام ،لك ��ن ال يج ��وز �أن يك ��ون ه ��ذا املق ��ام عر�ض ��ة
للتهمي� ��ش واالف�ت�راءات ،لأن انعكا� ��س ذل ��ك عل ��ى ال�ساح ��ة
الإ�سالمي ��ة �أك�ب�ر بكث�ي�ر ،ال�سيم ��ا �أن امل� �دّة املتبقي ��ة ل�سماح ��ة
املفتي يف موقعه هي بحدود ال�سنة الواحدة فقط ،ومن املمكن
�أن مت� � ّر به ��دوء م ��ن دون اللج ��وء �إىل عرائ�ض موحَ ��ى بها من
جه ��ة �سيا�سي ��ة حم ��ددة ،تري ��د �أن توظ ��ف كل �ش ��يء يف ال�ساحة
الإ�سالمي ��ة مل�شروعه ��ا ال�سيا�سي ،حت ��ى الرئي� ��س الديني لهذه
ال�ساح ��ة تري ��ده �أن يك ��ون مرتك ��زاً لقوته ��ا م ��ن �أج ��ل الهيمن ��ة
الأحادية على ال�شارع الإ�سالمي ال�سُّ ني ،الأمر الذي يُفقد هذا
ال�شارع تنوعه وغناه.
م ��ن خ�ل�ال املتابعة الدقيق ��ة للخلفيات ولل�سرع ��ة غري املربَّرة
مل�ش ��روع العزل ،يت�ضح �أن ه ��ذه اخلطوة لي�ست بريئة ،وال تبغي
الت�صحيح ،لأن قارىء التعديالت يخل�ص �إىل �أن هناك خالفاً
م ��ع مقام الإفتاء حول م�شروع تعديل املر�سوم اال�شرتاعي رقم
 1955/18ال ��ذي رف�ض ��ه �سابق� �اً املفتي ال�شهي ��د ال�شيخ ح�سن
خال ��د ،وال ��ذي يت�ضم ��ن تقلي� ��ص �صالحي ��ات املرج ��ع الدين ��ي،
ويع ��زز دور املجل� ��س ال�شرعي ،الذي ي�ضع الأوق ��اف الإ�سالمية
حت ��ت �إمرت ��ه ،وال ��ذي تعترب اجله ��ة ال�سيا�سية الت ��ي تقف وراء
م�ش ��روع الع ��زل �أنه ��ا قادرة عل ��ى �إنتاج جمل�س �شرع ��ي م�سيطر
علي ��ه بالكام ��ل ،بو�سائلها العدي ��دة واملعروفة ،لت�ض ��ع الأوقاف
الإ�سالمي ��ة حت ��ت �سيطرته ��ا الكامل ��ة ،خ�صو�ص� �اً �أن هن ��اك
خمالف ��ات كب�ي�رة ارتكبته ��ا تل ��ك اجله ��ة يف �أم�ل�اك الأوق ��اف
الإ�سالمي ��ة يف الو�س ��ط التج ��اري ،وه ��ي تري ��د التغطي ��ة م ��ن
املجل� ��س ال�شرع ��ي عل ��ى تلك االخرتاق ��ات ،وعدم �إف�ش ��اء �أ�سرار
هذه املخالفات بحق الأوقاف الإ�سالمية.
اخلالف ��ات احل�سا�س ��ة الت ��ي تتعل ��ق ب�ش� ��ؤون الطائف ��ة ال�سُّ ني ��ة
يج ��ب �أن تبق ��ى �ضمن �إطاره ��ا الداخل ��ي والإداري البحت ،و�أال
يت ��م �إخراجه ��ا �إىل العلن ،توظيفاً مل�صال ��ح �سيا�سية �ضيقة ،كما
اعت ��اد مم ّول ��و تل ��ك احلملة عل ��ى �ش ��راء املواقف وال ��ذمم باملال
ال�سيا�س ��ي ،فطُ بع ��ت مرحل ��ة م ��ن تاري ��خ لبن ��ان به ��ذه ال�سم ��ة
الدخيل ��ة عل ��ى ال�ش ��ارع ال�سُّ ن ��ي ،واخ ُتط ��ف م ��ن موق ��ع القيادة
واملقاوم ��ة �إىل مواق ��ع التبعي ��ة ،وب ��ات الإفت ��اء ال�شرع ��ي ب�ي�ن
اال�ستقالل والتبعية.

املحامي �أحمد مرعي
نائب رئي�س حزب االحتاد
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رئـيس التـحـريـر :عـبـداهلل جـــبـري
المدير المسؤول :عــدنــــان الســاحـلــي
يشارك في التحرير:
أحمد زين الدين  -سـعـيد عيـتــانـــي
المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

حكومة سالم ..الوالدة المستحيلة
دخ��ل لبنان بقوة ع�صر ال�ضغوطات ال�سعودية
الرامية �إىل جعله ورقة بيد اململكة يف ال�صراع الدويل
والإقليمي اجلاري على كامل م�ساحة �أر�ض العرب،
بعد �أن ع��ان��ى خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية م��ن جت��اذب��ات
ح��رب امل��زاد ال�سعودية  -القطرية يف قيادة وتنفيذ
احلرب الأمريكية �ضد �سورية نظاماً و�أر�ضاً و�شعباً،
ويف �سعيهما احلثيث ال�ستعمال لبنان قاعدة لهذه
احلرب العدوانية عليها ،وتتجلى هذه ال�ضغوطات يف
�أبرز معاملها يف حماولة فر�ض حكومة ير�أ�سها متام
�سالم ،تنفّذ الأجندة ال�سعودية  -الأمريكية املطلوبة
م��ن لبنان ،وعلى ر�أ�سها االن�خ��راط يف احل��رب �ضد
�سورية ،والتخل�ص من املقاومة.
وتلفت �أو�ساط �سيا�سية متابعة �إىل لعبة مك�شوفة
بالن�سبة �إىل معظم اللبنانيني ،تكمن يف حماولة
تر�سيخ البع�ض يف �أذه��ان النا�س �أن ب�إمكان الرئي�س
املكلف ،ب�ـ«ال�ت�ع��اون» م��ع رئي�س اجلمهورية ،ت�شكيل
احلكومة التي يريدان ،وباملوا�صفات التي ي�شاءان،
مب���ش��ارك��ة ال��وج��وه ال�ت��ي ي�خ�ت��اران وي�ت�ق�ب�لان ،على
ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا ال �ط��رح يناق�ض �أ��س����س النظام
الربملاين القائم يف لبنان ،والذي يعاين منذ ن�شوئه
من �أمرا�ض قاتلة ،ومل يكن ينق�صه �سوى هذا املر�ض
«امل�ستورد» لي�صبح نظاماً غري قابل للحياة.
ه ��ذا امل��ر���ض يف ال��واق��ع ا� �س �ت��وردت��ه «احل��ري��ري��ة

ال�سيا�سية» معها عندما قدمت من اململكة ال�سعودية ،ال�سعودية �إلغاءها ،حتى يت�سنى لها ت�شكيل حكومة
حيث ال د�ستور وال جمل�س نواب وال �إرادة تعلو على �سل�سة االنقياد ،تنفذ �سيا�ستها وتنفّذ �أوامر العمليات
�إرادة امل�ل��ك و أ�ف ��راد الأ� �س��رة احل��اك�م��ة ،وب��ال�ت��ايل هو الأمريكية التي تتقدم �أهدافها احلرب على �سورية،
مر�ض امل�ل��وك والأم ��راء وك��ل م��ن ي�شعر مثلهم �أن��ه وعلى املقاومة يف لبنان.
لكن ال�سعودية خ�سرت كثرياً من �أوراق اللعبة يف
يحكم باال�ستبداد ،الغياً من �أمامه كل من يخالفه
الر�أي ،وهذا ما عانى منه اللبنانيون طوال احلقبتني املنطقة بعد �أن �سلّم الأمريكي دفة املعركة يف وقت
املا�ضيتني من و�صول احلريريني �إىل مواقع ال�سلطة �سابق �إىل إ�م ��ارة ق�ط��ر ،وعندما أ�ع�ي��دت لل�سعودية
�إمرتها كان دورها قد ته�شّ م بفعل عوامل عدة� ،أبرزها
واحلكم يف لبنان.
كان رئي�س احلكومة يف لبنان ،قبل اتفاق الطائف اثنان :الأول ،خ�سارتها «الإخ��وان امل�سلمني» الذين
جمرد «با�ش كاتب» �أمام ال�صالحيات الوا�سعة التي لطاملا �سايروا اململكة يف م�شاريعها وحروبها ،وكان
كان ي�ستحوذها رئي�س اجلمهورية ،وبعد «الطائف» ال بد من �إعالنها احلرب عليهم ،بعد �أن �شكلوا �أداة
حتولت �صالحيات رئي�س اجلمهورية �إىل «احلكومة الإمارة القطرية يف وراثة الدور ال�سعودي ،والثاين:
جمتمعة» ،لكن «احلريرية ال�سيا�سية» ا�ستخدمت ا�ضطرار الأمريكيني والأوروب �ي�ين ،نتيجة ف�شلهم
جربوتها املايل ،وا�ستغلت ف�ساد الطبقة ال�سيا�سية الذريع يف �سورية وانك�شاف تعاونهم مع من ي�سمونهم
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�تر��ش��ي ه ��ذا وت��زي��ح ذل ��ك م��ن درب �ه��ا�« ،إره��اب�ي�ين» م��ن «ال�ق��اع��دة» و«جبهة ال�ن���ص��رة»� ،إىل
وتُ�سكت �آخراً ،ولتحوّل جمل�س الوزراء �إىل ما ي�شبه ات�خ��اذ م��واق��ف �ضد ه��ذي��ن التنظيمني ،م��ا �سي�ؤدي
«جمل�س �إدارة» �شركة خا�صة تابعة لها ،بعدها جاء �إىل تعطيل خمالب و�أنياب اململكة الداعمة واملحركة
«اتفاق الدوحة» لينتج بدعة «الثلث املعطل» ك�إجراء للمتطرفني وال�ت�ك�ف�يري�ين أ�م�ث��ال�ه�م��ا ،م��ا �سيدفع
ال بد منه ي�ستعيد من خالله جمل�س الوزراء بع�ضاً اململكة �إىل البحث ع��ن ب��دائ��ل ت�ستعملها لل�ضغط
م��ن دوره ،يف وج��ه طغيان رئي�س احل�ك��وم��ة ،ال��ذي يف ل�ب�ن��ان .وح���س��ب امل�ع�ل��وم��ات ف ��إن ع�م��ل ال�سعودية
غالباً ما يكون من �أ�صحاب املليارات الذين ال يُر ّد من�صب على ا�ستغالل وج��ود ال�ن��ازح�ين ال�سوريني
لهم طلب.
يف لبنان ،ومعظمهم من عوائل م�سلحي املعار�ضة
ه � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ع �ل��ى � �ض �ع �ف �ه��ا ت ��ري ��د امل�م�ل�ك��ة ال�سورية ،الذين تتم بني وقت و�آخر م�صادرة كميات
من الأ�سلحة واملتفجرات من أ�م��اك��ن �سكن بع�ضم،
مب��ا ف�ي�ه��ا ��ض��واح��ي ال�ع��ا��ص�م��ة ،ومل ي� ��أت م��ن ف��راغ
ك�شْ ف النائب �سليمان فرجنية عن وج��ود أ�ك�ثر من
خم�سني أ�ل��ف م�سلح �سوري بني �صفوف النازحني.
ه�ؤالء ،ح�سب الأو�ساط ،هم �أداة ال�سعودية وورقتها
الأخ �ي��رة يف ل �ب �ن��ان ،يف حم��اول��ة ت�غ�ي�ير ال �ت��وازن��ات
القائمة فيه مل�صلحتها ،بعد �أن ف�شلت �سابقاً  -عرب
«تيار امل�ستقبل»  -يف كل حماوالتها ،والآن جاء دور
م�سلحي املعار�ضة ال�سورية ،الذين �ستزداد �أعدادهم
ويتوا�صل حت�شيدهم يف لبنان كلما تو�سعت �إجنازات
اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري ال�ب�ط��ل يف ط��رده��م من
املناطق التي عاثوا فيها ف�ساداً.
مل نخطئ يف «الثبات» عندما قلنا يف �آذار الفائت
�إنه «ال حكومة قبل االتفاق على قانون انتخابات ،وال
انتخابات قبل معرفة اجتاه املعركة يف �سورية» ،هذا
الأم��ر بات حقيقة �ساطعة ،فال�سعودية ومن خلفها
الأمريكيون والأطل�سيون لن ير�ضوا بغري هزمية
ك��ام�ل��ة ي�ن��ال��ون�ه��ا يف ل�ب�ن��ان و� �س��وري��ة ،ح�ت��ى ي��وق�ف��وا
ت�آمرهم وتخريبهم الذي يغطون فيه جرائم العدو
ال�صهيوين يف تو�سيع م�ستوطناته وتهويده القد�س،
التي يف ظل ان�شغال �سورية واملقاومة يف لبنان مل تعد
جتد من ي�س�أل عنها.

الرئي�س جنيب ميقاتي متو�سطاً الرئي�سني ف�ؤاد ال�سنيورة ومتام �سالم

عدنان ال�ساحلي

همسات
◄ وزراء سالم
علمت «ال �ث �ب��ات» ببع�ض الأ��س�م��اء
التي طرحها رئي�س احلكومة املكلف
متام �سالم هذا الأ�سبوع �أمام رئي�س
اجلمهورية مي�شال �سليمان لتويل
احلقائب الوزارية ،وهي عن ال�سُّ نة:
حممد امل�شنوق وليلى ال�صلح حمادة
ور�شيد دربا�س ،وعن ال�شيعة :الدكتور
حممد خليفة والدكتور ح�سني كنعان
والدكتور حيان حيدر ،وعن املوارنة:
نعمة اف��رام وخليل ال �ه��راوي ،وعن
الدروز :عبا�س احللبي وبهيج حمزة
�أو في�صل ال�صايغ.

◄ «الحر» في الضاحية
�ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القب�ض على �شخ�صني
من التابعية ال�سورية ينتميان �إىل «اجلي�ش ال�سوري
احل��ر» يف �أح��د �شوارع ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت،
هاتفي كانا يقومان بت�صوير �أماكن
وعُ رث معهما على نْ
حمددة من خالله ،واعرتفا �أنهما مكلفان بت�صوير
ومراقبة بع�ض املراكز والأ�شخا�ص ،و�إر��س��ال كافة
املعلومات عرب الهاتف النقال.

◄ سليمان وشربل
ّ
يتحمالن المسؤولية

قالت م�صادر يف احت��اد ك��رة ال�سلة اللبنانية� ،إن
�أول �شخ�ص مي�ك��ن حتميله م��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه �سلة

لبنان و�إبعادها عن املناف�سات الدولية ،هو رئي�س
اجلمهورية ،ثم وزي��ر الداخلية ،ب�سبب انحيازهما
ال�ت��ام ل�ن��ادي عم�شيت ال��ذي ير�أ�سه �شربل مي�شال
�سليمان ،وافتقارهما �إىل ح�س حماية ه��ذه اللعبة
ال�شعبية من �أي عبث �سيا�سي.

◄ تيمور «البشوش»

لوحظ ح�ضور تيمور جنبالط جميع دعوات الإفطار
الرم�ضانية التي يُدعى �إليها النائب وليد جنبالط.
والالفت ح�سب ما يقول املتابعون� ،أن تيمور يتميز
ب��ال��وج��ه «ال�ب���ش��و���ش» ،وم�شاركته اجلميع �أط ��راف
احل��دي��ث ،الأم ��ر ال��ذي ي��ري��ده الأب م��ن ول ��ده؛ و�أن
ينخرط بالعمل ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف بدء ًا
من �شهر رم�ضان املبارك.
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السيد نصر الله ّ
مد يده من أجل لبنان

هل تنجح التجربة مع «المستقبل» كما نجحت مع «االشتراكي»؟
توقّع كثريون �أن تكون إ�ط�ل�االت الأم�ين العام
ل �ـ«ح��زب اهلل» ال��رم���ض��ان�ي��ة يف م�ن��ا��س�ب��ات حم ��ددة،
ك��ذك��رى ب��در اخل��ال��دة يف ال���س��اب��ع ع���ش��ر م��ن �شهر
رم�ضان من كل عام� ،إطاللة حما�سية وثورية مليئة
مب�ف��ردات و�أدب �ي��ات امل�ق��اوم��ة� ،إال أ�ن�ه��ا ج��اءت عك�س
التوقعات.
إ�ط�لال��ة حملت عنواناً رئي�سياً ه��و منطق اليد
املمدودة للحوار والتالقي ،ونبذ اخلالف والفرقة،
والعمل على جمع الكلمة واملوقف لتح�صني لبنان
و��ش�ع�ب��ه وج�ي���ش��ه ،وح �ت��ى ال ي�ح�ل��ل ال�ب�ع����ض الأم ��ر
ن��وع�اً م��ن التكتيك ال��زم�ن��ي يف وق��ت ب��ال��غ التعقيد
واخلطورة ،اقرتن الكالم مبناخ لبنان املرتابط مع
الإقليم يف ت�شخي�ص مرحلي دقيق ،يخ�ضع لأكرب
قدر من الدرا�سة والعناية والقراءة العميقة لو�ضع
لبنان ،و�سط حميط مت�أزم ومتفلت من �أي حدود.
بيد �أن ه��ذه امل��واق��ف احل��واري��ة ال�ه��ادئ��ة �أرب�ك��ت
اخل �� �ص��وم ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال��ذي��ن ه ��بّ ب�ع���ض�ه��م �إىل
الريا�ض ،و�إن تكن زيارتهم م�سبقة الت�صميم� ،إال �أن
اللحظة الراهنة وط��رح اليد املمدودة بهذا الذكاء
حتّم على كل أ�ف��رق��اء ال�ساحة إ�ع��ادة تقدير جديد
للموقف والو�ضع معاً.
ت�ك�م��ن ر ؤ�ي ��ة ال���س�ي��د ح���س��ن ال�ث��اق�ب��ة م��ن موقع

مواقف السيد نصر اهلل
تالقي مرحلة الرئيس روحاني
الذي دعا دول الخليج إلى
طي صفحة الماضي ومدّ يد
التعاون لمصلحة شعوب
المنطقة

الأكرث �إ�صراراً على جعل لبنان �ساحة تالق ووحدة،
ول�ي����س ��س��اح��ة ال��س�ت�ج�لاب � �ص��راع إ�ق�ل�ي�م��ي �ستكون
نتائجه كارثية ومدمّرة على اجلميع.
وت �ك �م��ن ح �ج��م الإي �ج��اب �ي��ة يف خ �ط��اب��ي ال���س�ي��د
حمليي ب��ام�ت�ي��از ،ب� أ�ن��ه �شخّ �ص
نْ
الأخ�ي�ر ْي��ن ،وك��ان��ا

◄ صراع اإلخوة
ي��دور ��ص��راع مل يعد خفي ًا ب�ين النائب ن��دمي ب�شري
اجلميل و�شقيقته مينى ،التي �أعلنت نيّتها الرت�شح
لالنتخابات ،ومترير بع�ض املقربني �أن ن��دمي ف�شل
على امل�ستوى ال�سيا�سي بامتياز ،وب��ات م��ن حقها
خو�ض التجربة ..وقد �أثار هذا الأمر �سخط العائلة،
التي فر�ضت على ال�شابة االنكفاء باعتبار �أن ن�ساء �آل
اجلميل ال مكان لهم بوجود «الرجال»� ،سيما يف بيت
ب�شري.

◄ رمضان الخير

يبدو وزير ال�سياحة فادي عبود يف هذه الأي��ام �أكرث
ان�شراح ًا بعد تدفق املزيد من الأفواج ال�سياحية �إىل
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يـقــــال
◄ غير مرغوب فيه

جزمت جهات فل�سط�سنية �أن «الفنان» الفار
ف�ضل �شاكر تبلّغ م��ن جمع فل�سطيني ب��أن
مالذه يف عني احللوة مل يعد �آمناً ،وبالتايل
ف�إن وجوده داخل املخيم مل يعد مرغوب ًا به،
ال�سيما بعد �أن جتاوز «اال�ستجارة» املدفوعة
الأجر� ،إال �أن جهة فل�سطينية �شرحت للفنان
املطلوب للعدالة �أن امل�س�ألة تفوق قدرة حتمّل
املخيم ،خ�صو�ص ًا بعد �أن َّمت ت�صويره ل�صالح
جهاز �أمني.

◄ نار الفتنة

ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل يلقي كلمته خالل �إفطار هيئة دعم املقاومة املركزي

�أجندة املخاطر املت�صلة بلبنان ،وحدد بو�ضوح �آليات
املقاومة ومت�سكه بر�ؤيتها ،داعياً يف الوقت عينه �إىل
الف�صل بني عنا�صر اخلالف وعنا�صر االلتقاء مع
�شركاء الوطن ،لت�شكيل �أر�ضية ميكن البناء عليها
مع «تيار امل�ستقبل»  -حتديداً  -بطريقة م�شابهة
لتنظيم اخل�ل�اف ال�سيا�سي م��ع احل��زب التقدمي
اال� �ش�تراك��ي ،ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��ي أ�ث�ب�ت��ت جناحها
رغم اخلالف يف املو�ضوع ال�سوري� ،إال �أنها �أوجدت
حل���س��ن �إدارة الأزم� ��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ت�ق��اط�ع��ات م�ه�م��ة ُ
حت��ت ع�ن��اوي��ن �شتى ،وه��ي جت��رب��ة ت��دع��و الآخ��ري��ن
لالقتداء بها ،و�أي�ضاً يف ال�شكل وامل�ضمون �أح�سن
ال�سيد يف م�لاق��اة اخل�صوم بقوة ومنطق ،و�أظهر
رغبته الفعلية يف حتويل البلد �إىل �ساحة للتفاهم،
رغم كل الر�سائل الأمنية التي يح�سن «حزب اهلل»
قراءتها ب��دق��ة ،ويف �أح�ي��ان كثرية يعرف م�صدرها
ومبتغاها ،وت�صرّف وك�أنها خماطر حم�سوبة �أمام
حجم الواجهة مع العدو «الإ�سرائيلي» ،وق��رر �أنه
ويف�ضل مقاربة الأم��ور
ّ
لن يخو�ض يف التفا�صيل،
ب��ال�ع�ن��اوي��ن وال�ت�ع��ام��ل م��ع خم��اط��ره��ا والإجن� ��ازات
ال�ت��ي مي�ك��ن حتقيقها يف ه��ذه احل ��رب ال�ت��ي ت��أخ��ذ
�أ�شكا ًال متعددة ،وهناك ثالثة عنا�صر حققها ال�سيد
ن�صراهلل ب�شكل مبا�شر:
مل ي�ستطع الو�سط ال�سيا�سي اخل�صم لـ«حزب اهلل»
جتاوز طرح �سيا�سي كهذا فر�ض نف�سه على اجلميع،
وهناك ردود �إيجابية من العديد من قوى ال�ساحة،
با�ستثناء �سمري جعجع ،وهذا له كالم لوحده بالنظر
�إىل ارتباطه الوثيق مب�صالح خارجية.
ا�ضطرت رئا�سة اجلمهورية �إىل إ�ع�ط��اء مهلة

حتى نهاية �شهر رم�ضان لت�أليف احلكومة العتيدة،
ق�ب��ل �أن ت �ب��ادر �إىل دع ��وة الأف��رق��اء امل�ع��روف�ين �إىل
طاولة احلوار.
زحفت قوى الرابع ع�شر من �آذار �إىل الريا�ض،
وب�شكل مت�سارع ،لقراءة الو�ضع واملتغريات احلا�صلة
ع�ل��ى ال���س��اح��ة امل�ح�ل�ي��ة ب���ش�ك��ل ي�خ�ت�ل��ف ع��ن امل ��رات
ال�سابقة.
م ��واق ��ف ال �� �س �ي��د ن �� �ص��ر اهلل حت � ��اول �أن ت�لاق��ي
مرحلة الرئي�س روحاين ،الذي ي�ستعد لت�سلم رئا�سة
اجلمهورية الإ�سالمية بداية ال�شهر املقبل ،وال��ذي
دعا اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج �إىل طي
�صفحة امل��ا� �ض��ي ،وم� � ّد ي��د ال �ت �ع��اون مل�صلحة �شعوب
املنطقة.
لوحظ �أن ال�سيد ن�صر اهلل مل يُلقِ ب��ا ًال ملو�ضوع
�إدراج لبنان على الئحة الإره ��اب الأوروب �ي��ة ،علماً
�أن��ه عنوان اب�ت��زازي تقف خلفه دوائ��ر «�إ�سرائيلية»
و�أم�يرك �ي��ة ،ورمب ��ا حم�ل�ي��ة ،وب� ��ازار ب�ي��ع و� �ش��راء مع
الأوروبيني.
و�أخ�يراً� ،إع��ادة اللحمة ب�شكل �أق��وى من ذي قبل
�إىل العالقة اال�سرتاتيجية وال�شراكة ب�ين «ح��زب
اهلل» و«التيار الوطني احلر» ،وترك هوام�ش ان�سيابية
وتثبيت اال�سرتاتيجيا مبا ال ميكن لأحد النفاذ �إىل
مناطق حيوية بالغة احل�سا�سية ،وفتح الباب لبع�ض
التفا�صيل ال�صغرية التي ال ت�ؤثر على بنية العالقة
بني احل��زب والتيار ،ال��ذي يبدو اليوم كبناء �شديد
املتانة رغم الرياح العا�صفة من كل �صوب.

بهاء النابل�سي

لبنان ،وع��ودة املغرتبني خ�لال �شهر رم�ضان .من ◄ الضربات المتحركة
جهتها ،تفيد �إح�صاءات �شركات الطريان والفنادق
واملطاعم ،ب�أن الو�ضع حت�سن ب�شكل ملحوظ ،و�صو ًال
�إىل �إجازة عيد الفطر ،معربة عن �أملها يف ا�ستقرار
الو�ضع الأمني ،والتخفيف من االحتقان ال�سيا�سي
والإعالمي.

◄ اتفاق ..واختالف

اتخذ «ح��زب اهلل» و«احل��زب التقدمي اال�شرتاكي»
�سل�سلة من الإجراءات لو�ضعها مو�ضع التنفيذ يف وقت
قريب ،من �أجل تر�سيخ التقارب والتفاهم على ملفات
اجتماعية وتربوية و�سيا�سية وتن�سيق املواقف بينهما
على كافة ال�صعد ،بالرغم من اخلالف بني احلزبني
يف مقاربة الو�ضع ال�سوري.

قالت �صحيفة «ها�آرت�س الإ�سرائيلية» �إن رئي�س الأركان
الأم�يرك��ي؛ مارتن دميب�سي� ،أبلغ الكونغر�س خالل
�شهادة له يف جل�سة مغلقة ،ب�أن �إدارة الرئي�س �أوباما
«ت�ت��داول يف �إمكانية ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف
�سورية» .وبح�سب ال�صحيفة ف�إن دميب�سي ويف معر�ض
حديثه عما �سمّاه «ال�ضربات املتحركة  -احلركية»،
�أكد �أن «الأمر قيد التداول داخل وكاالت حكومتنا»،
لكنه امتنع عن تقدمي تفا�صيل �أخرى ،بالرغم من �أن
�أع�ضاء جلنة اخلدمات امل�سلحة يف جمل�س ال�شيوخ
�ضغطت عليه ملزيد من الو�ضوح ب�ش�أن ا�سرتاتيجية
وا�شنطن لإنهاء احلرب يف �سورية و�إزال��ة الأ�سد عن
ال�سلطة.

ي�ؤكد مرجع �سيا�سي كبري �أن خطر الفتنة
امل��ذه�ب�ي��ة ي��داه��م ل�ب�ن��ان ،وب ��ات «ع �ل��ى ن��ار
حامية» ،متهم ًا بع�ض اجلمعيات ذات الطابع
الإ��س�لام��ي واملتطرفة ،وبع�ض ال�سيا�سيني
والنواب اللبنانيني بالتحري�ض والعمل على
بث �سمومها ،مطالب ًا ال�سلطات الق�ضائية
ب�أخذ دورها الوطني والق�ضائي ،ومالحقة كل
من يحرّ�ض وي�سيء مل�سرية العي�ش امل�شرتك
يف لبنان.

◄ تحرير فلسطين أو
تشتيت المسلمين؟

تنامت حالة من ال�سخط يف خميم �شاتيال
�ضد تنظيم فل�سطيني ذي طابع �إ�سالمي
وظّ ��ف �شيخ ًا «تكفريياً» لي�س فل�سطيني ًا وال
يكتف بتكفري النظام
م��ن أ�ه��ل املخيم ،مل ِ
يف �سورية وك��ل من ينا�صره ،بل جت��اوز �إىل
�شتم ج��وار املخيم ،الأم��ر ال��ذي الق��ى �إدان��ة
فل�سطينية تبلّغته «احلركة» با�ستياء.

◄ مخطط جديد للقنيطرة

ك�شفت تقارير خا�صة ح�صلت عليها «املنــار
املقد�سية» �أن «�إ�سرائيل» تقوم با�ستخدام
املجموعات الإرهابية يف القنيطرة باله�ضبة
ال�سورية املحتلة ،لتحقيق عدة �أهداف تخدم
خمططاتها �ضد �سورية واملنطقة العربية،
وتفيد ه��ذه التقارير �أن تل �أبيب ت�ستخدم
هذه املجموعات لت�سهيل و�صول مرتزقة من
منطقة درعا �إىل منطقة القنيطرة ،بغر�ض
ا�ستهداف مواقع ع�سكرية للجي�ش ال�سوري يف
تلك املنطقة ،وذلك و�صو ًال �إىل �إحداث تغيري
يف نقاط متركز اجلي�ش ال�سوري النظامي يف
بع�ض التالل واملواقع اال�سرتاتيجية.

◄ جيش مصري «حر»

ك�شف م�صدر �أمني م�صري رفيع ل�صحيفة
«الوطن» امل�صرية� ،أن الأجهزة الأمنية �أعدّت
مف�صلة ح��ول املخطط ال��ذي و�ضعه
تقارير َّ
«التنظيم ال ��دويل لل��إخ��وان» بالتن�سيق مع
ق �ي��ادات اجل�م��اع��ة يف م�صر ،وب��ال�ت�ع��اون مع
اجلماعات «اجلهادية» و«التكفريية» يف �سيناء،
بزعامة رمزي موايف؛ طبيب �أ�سامة بن الدن،
لإن�شاء «اجلي�ش امل�صري الإ�سالمي احلر».

◄ تهديد سعودي

ن�شر موقع «�آريبيان بيزن�س» على �صفحته باللغة
الإجنليزية تفا�صيل جل�سة ا�ستماع حمكمة
بريطانية يف ق�ضية تهديد الأمري عبد العزيز،
ابن وزي��ر الدفاع ال�سعودي ال�سابق م�شعل بن
عبد العزيز �آل �سعود ،ل�شريكه رجل الأعمال
الأردين في�صل امل�ه�يرات ،بقتله وقطع ر�أ�سه
وج�سده و�إر�ساله �إىل عائلته يف الأردن بحقيبة
�سفر .وي�أتي ك�شف هذه التفا�صيل كجزء من
املعركة القانونية التي يُنظر فيها �أمام املحكمة
العليا يف العا�صمة الربيطانية لندن ،ب�سبب
خ�لاف ب�ين ال���ش��رك��اء يف م�ؤ�س�سة ات�صاالت
كبرية ،علم ًا �أن املحكمة لديها �شريط ت�سجيل
ب�صوت الأمري عبد العزيز وهو يهدد املهريات.
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أحداث األسبوع
«األمير األسمر» يتسلم من األميركي ملف متابعة الحرب على سورية
ث �م��ة ه �ل��ع ي���ص�ي��ب ح �ل��ف أ�ع � ��داء � �س��وري��ة،
بعد �أن اختفى متاماً �أي ذك��ر حل�م�دَيْ قطر،
بحيث مل يعد يُعرف ما �إذا كانا يف بالدهما،
�أو يق�ضيان �أيامهما يف �إحدى اجلزر البعيدة،
وبعد �أن �صارت �أخبار حممد مر�سي يف م�صر
تنح�صر على �إ�شارة �سري رابعة العدوية� ..أما
رج��ب طيب �أردوغ� ��ان ،فلعل م��ا ب ��د�أت ت�صفه
ب��ه ال���ص�ح��اف��ة ال�ترك�ي��ة ل�ه��و خ�ير دل�ي��ل على
ح��ال��ه ،ل��درج��ة بتنا ن�ح�ت��ار �إن ك��ان ج�ح��ا من
�أ��ص��ول تركية ،كما تقول بع�ض ال��رواي��ات� ،أو
من �أ�صول عربية كما تقول رواي��ات أ�خ��رى..
وب��ال�ت��ايل ك��ان ال���س��ؤال ال��ذي ط��رح��ه �صحايف
تركي :هل �سيُبحث عن �أردوغان بني الأنقا�ض
يف �سورية� ..أو بني الأنقا�ض يف م�صر..؟ يف كل
احلاالت ،فالأنقا�ض غداً �أو بعده �أو بعد بعده
�ستُجرف وتُرمى يف الأودية ال�سحيقة� ،أو يف �أي
مكان.
ثمة نوع من العودة �إىل البداية يف احلرب
ع�ل��ى � �س��وري��ة ،وع�ل�ي��ه أ���ص�ب��ح الأم� ��ل ال��وح�ي��د
املتبقي عند ال�سيد الأم�يرك��ي هو العودة �إىل
«الأم�ير الذهبي» ،و�إن كان لونه �أ�سمر مائ ًال
�إىل الزرقة ،عنينا به الأمري بندر بن �سلطان،
ال��ذي يبدو �أن��ه فر�ض نف�سه على عمه امللك
و�أبنائه بقوة الإرادة والإدارة الأمريكية التي
يبقى أ�م��ره��ا ال��وح�ي��د امل�ط��اع ،لأن��ه يف الوقت
ال��ذي ت�صفَّى م��راك��ز ال�ق��وة التي خلفها �أب��وه
الأم�ير �سلطان و�أخ��وه الأم�ير خالد يف وزارة
ال��دف��اع ،يتقدم هو ليكون الآم��ر الناهي بقوة
ت��ر ؤ�� �س��ه امل �خ��اب��رات ال �ع��ام��ة ال �� �س �ع��ودي��ة من
جهة ،وب�سبب عالقاته البعيدة الرا�سخة مع
الـ« »C.I.Aم�ن��ذ �أن زُرع ��س�ف�يراً ل�ل��ري��ا���ض يف
وا�شنطن.
مع مطلع الألفية الثالثة ،وو�صول �صديقه
جورج بو�ش االبن ،تعاظم دور الأمري الأ�سمر
ال�غ��ام����ض ،ف ��أوح��ى لربيبه املتطري يف البيت
الأبي�ض باحلرب العاملية على العراق ،بحجة
التن�سيق م��ع «ال �ق��اع��دة» م��ن ج�ه��ة ،وبذريعة

�أ�سلحة الدمار ال�شامل من جهة أ�خ��رى ،ويف
الوقت الذي تبني �أال �أثر للثاين ،كانت قوافل
«ال �ق��اع��دة» مب�خ�ت�ل��ف الأ� �س �م��اء واجل�ن���س�ي��ات
ت��دخ��ل �إىل ب �ل�اد ال ��راف ��دي ��ن م ��ع اجل�ح��اف��ل
الأم�يرك�ي��ة ،ل�ت�ب��د�أ ح��رب التكفري والتهجري
والقتل ،وتدمري وتق�سيم العراق.
هكذا يعود الأم�يرك��ي �إىل أ�م�يره الأ�سمر
الغامق ال��ذي مييل �إىل الزرقة ،وعالقاته يف
احلرب على �سورية.
تفيد ع�لاق��ات��ه ب��أن�ه��ا مت�شعبة وم�ت�ع��ددة،
ومتتد يف كل االجتاهات ،خ�صو�صاً مع خاليات
«ال �ق��اع��دة» ال�ق��دمي��ة وم�ت�ف��رع��ات�ه��ا اجل��دي��دة
من «جبهة الن�صرة» و«لواء التوحيد» و«دولة
ال �ع��راق الإ� �س�ل�ام �ي��ة» ،وه �ل��م ج� ��را ..ع�ل��ى �أن
�أهميته اال�ستثنائية و�ضرورته الق�صوى �صارت
أ�ك�ثر �إحلاحاً بعد انت�صارات الدولة الوطنية
ال�سورية ،خ�صو�صاً بعد معركة الق�صري..
هكذا ،اتُّخذ قرار تلزمي ال�سعودية والأمري
الأ� �س �م��ر الأزرق م�ل��ف م�ت��اب�ع��ة احل ��رب على
��س��وري��ة ،وه ��ذا ال�ت�ل��زمي مب�ن��زل��ة ال��وك��ال��ة عن
«تفلي�سة» الآخ��ري��ن؛ كل الآخ��ري��ن يف حربهم
على �سورية ..وغايته بب�ساطة �إم�ساك الريا�ض
من قبل �سيد حلف �أعداء �سورية مبلف متابعة
احل��رب على ب�لاد الأم��وي�ين ،بعد �أن ا�ستهلك

هل ستنجح مملكة
الذهب األسود حيث
فشل اآلخرون؟

جنود اجلي�ش العربي ال�سوري يالحقون فلول امل�سلحني يف القابون بريف دم�شق

املع�سكر الغربي وع�م�لا�ؤه كل و�سائلهم
و�أ�ساليبهم وخرباتهم لإ�سقاط الدولة
الوطنية ال�سورية..
ه��ل �ستنجح مملكة ال��ذه��ب الأ��س��ود
حيث ف�شل الآخرون؟
م��ن ال��وا��ض��ح �أن الأم�يرك��ي وال�غ��رب
على �سريتهم اال�ستعمارية الدائمة ،ففي
الوقت الذي يحاولون فيه تطوير �أ�شكال
التدخل يف �سورية واملنطقة ،ميار�سون
�أو� �س ��ع ��س�ي��ا��س��ة ك ��ذب ون �ف��اق مل ي�شهد
ال�ت��اري��خ مثي ًال ل�ه��ا� ،إذ إ�ن�ه��م يف الوقت
الذي يدعمون كل و�سائل الإرهاب امل�سلَّح
يف ��س��وري��ة ويف �أك�ث�ر م��ن م �ك��ان ال�ع��امل
(م��ايل وال���ص��وم��ال وال�ي�م��ن والبحرين
�ألخ )..يُ�صدرون قرارات ولوائح الإرهاب
تزامناً مع خو�ض مفاو�ضات �سرية مع
«حركة طالبان» و«القاعدة» يف الدوحة.

ح ��اول ��وا ات �ب��اع ه ��ذه الأ� �س �ل��وب مع
ال�ق�ي��ادة ال���س��وري��ة وم��ع ال��رئ�ي����س ب�شار
الأ�� �س ��د ،ف �ه��ذا ال �غ��رب امل �ن��اف��ق �أج ��رى
ات�صاالت بعدة طرق وو�سائل مع الدولة
ال��وط�ن�ي��ة ال���س��وري��ة ،م��ن �أج ��ل ل�ق��اءات
��س��ري��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى خ �ب�راء ملكافحة
الإره � � ��اب ،ل �ك��ن دم �� �ش��ق ا� �ش�ترط��ت �أن
ت�ك��ون ل�ق��اءات �سيا�سية و�أم�ن�ي��ة علنية،
وبربنامج عمل وا�ضح ي�سبقه الإع�لان
�صراحة عن �إدانتهم للحرب العدوانية
على �سورية.
أ�م ��ام ه ��ذا ،ي�ع��ود ال���س�ي��د الأم�يرك��ي
�إىل الأم�ي�ر ال���س�ع��ودي الأح �م��ر الغامق
بندر بن �سلطان ،لال�ستفادة من خربته
وان��دف��اع�ت��ه وع��دائ��ه ل�سورية وال�ع��روب��ة
واملقاومة.
ول �ه��ذا ف ��الأم�ي�ر ال ��ذي مت � �رّن على

العمل ال�سيا�سي يف ل�ب�ن��ان ،حينما كان
ي�أتي مفاو�ضاً منذ �أوا�سط العام ،1983
بعد االجتياح «الإ�سرائيلي» للبنان عام
 ،1982وك ��ان م��ن «ث �م��رات و��س��اط�ت��ه»
ت�ف�ج�ير ب �ئ��ر ال �ع �ب��د ��س�ن��ة  1985ال ��ذي
ا�ستهدف العالمة ال�سيد حممد ح�سني
ف�ضل اهلل (رحمه اهلل) ،يبقى لبنان ذات
�أهمية ا�ستثنائية بالن�سبة �إل�ي��ه ،ب�سبب
تداخل احلدود اللبنانية  -ال�سورية لي�س
مبعنى اجلغرافيا� ،إمنا مبعنى ال�سيا�سة
والأمن واالقت�صاد واالجتماع.
تابعوا اللقاءات الزرقاء يف جدة ،ويف
لبنانُ ..ت��رى م��اذا بعد الأم�ي�ر الأ�سمر
الغامق للبنان؟
حمى اهلل لبنان و�سورية..

�أحمد زين الدين
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تركيا تواجه خطر «المواجهات الطائفية» الستعادة شعبية أردوغان
�أنقرة  -الثبات
مل تكن تركيا ي��وم�اً أ�ق��رب عما ه��ي عليه
اليوم من احلرب الأهلية التي ترى املعار�ضة
الرتكية �أن رئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان
و�سط م�ؤ�شرات على اهتزاز التحالف الداخلي
القاب�ض على ال�سلطة يف البالد ،ما قد ي�ؤ�شر
�إىل أ�ف��ول جنم «ال�سلطان العثماين اجلديد»
كما يحلو للمعار�ضني ت�سميته.
ت��واج��ه احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة ح��ال�ي�اً �أزم�ت�ين
ال تقالن خطورة عن الأزم��ة الثالثة اخلطرة
ال �ت��ي ج ��رت إ�ل �ي �ه��ا م��ن ق�ب��ل احل ��زب احل��اك��م
ب��ال�ت��ورط ال�ك�ب�ير يف ��س��وري��ة ،وه��ذه الأزم ��ات
الثالث مرتابطة ب�شكل �أو ب�آخر ،ما يجعلها
ق�ن�ب�ل��ة م��وق��وت��ة �إذا ت���ض��اف��ت ت��داع�ي��ات�ه��ا قد
تنفجر ب��وج��ه �أردوغ � ��ان ومت����س �أم��ن ال�ب�لاد،
وتتجلى ه��ذه الأزم ��ات يف �سورية ،ويف عملية
ال �� �س�ل�ام امل �ت �ع�ث�رة م ��ع الأك � � � ��راد ويف خ�ط��ر
املواجهات الطائفية.

وي�أخذ املعار�ضون على �أردوغان �سعيه �إىل
زي��ادة �شعبيته ع�بر زي��ادة ال�شحن الطائفي،
ع�بر ا��س�ت�ف��زازه امل�ت��وا��ص��ل للطائفة العلوية
بدءاً من ت�سمية اجل�سر اجلديد يف ا�سطنبول
با�سم ال�سلطان الذي ا�شتهر مبذابح �ضدهم،
مروراً برف�ضه الدائم ت�شريع �أماكن عباداتهم
خالفاً ملا هو معتمد مع جميع الطوائف ،حتى
اليهودية منها.
وم �ن��ذ أ�� �س��اب �ي��ع ،ب� ��د�أت ت�سمية ال�ع�ل��وي�ين
وال�شكوى م��ن وقوفهم وراء ح��زب املعار�ضة
الأ� �س��ا� �س��ي ت���ص�ب��ح أ�ك�ث�ر ع�ل�ن�ي��ة ،وب ��ات رج��ال
حزب �أردوغان يجاهرون بو�صف ه�ؤالء ب�أنهم
«ملحدون» والتحذير من «خمطط خارجي»
لإحداث فتنة �سنية  -علوية يف البالد.
ويقول املعار�ضون� ،إن رغبة �أردوغ��ان هذه
تنطلق من تراجع حاد يف �شعبيته ،عربت عنه
ا�ستطالعات ل �ل��ر�أي آ�خ��ره��ا ق��ام��ت ب��ه �شركة
«كون�سان�سو�س» للبحث واال��س�ت�ط�لاع ،حيث
دان  ٪71.5م��ن امل�ستطلعة �آرا ؤ�ه ��م احلكومة

وال���ش��رط��ة ال��س�ت�خ��دام�ه��ا ال �غ��از امل�سيل
للدموع وللقوة املفرطة �ضد املتظاهريني
العزل يف ميدان تق�سيم ال�شهر املا�ضي،
ل�ك��ن ال�ل�اف��ت ك ��ان يف ال���س�ي��ا��س��ة ،حيث
أ�ف��اد  ٪68.6أ�ن�ه��م ال ي ��ؤي��دون الد�ستور
اجلديد املزمع �صياغته من قبل حكومة
�أردوغ � � ��ان ،ث��م ت � أ�ت��ي ال���ض��رب��ة ال�ك�برى
لأحالم �أردوغان ال�سيا�سية ،حيث رف�ض
 ٪72.1تغيري ن�ظ��ام احل�ك��م احل��ايل �إىل
نظام رئا�سي يطمح به �أردوغان للرت�شح
�إىل رئ��ا� �س��ة ال �ب�ل�اد ع ��ام  ،2015ويفيد
اال�ستطالع نف�سه �أن  ٪67.5من الأتراك
ال ي�ؤيدون احلكومة يف م�شروع «مرحلة
احل ��ل» للق�ضية ال �ك��ردي��ة ،و ٪67.7ال
ي�ؤيدون �سيا�سة احلكومة حيال الو�ضع
يف �سورية ويعتربونه تدخ ًال يف ال�ش�أن
ال�سوري.
وبعد تخلي جماعة فتح اهلل غوالن
ع��ن �أردوغ � ��ان ،وق�ي��ام أ�ع���ض��اء اجلماعة

ال� �ن ��اف ��ذة ب �ت��وج �ي��ه ال �ن �ق��د ل���س�ي��ا��س��ات
احلكومة على �صفحات ال�صحف التابعة
للجمعية ،ك�صحيفة زمان ذات االنت�شار
ال��وا��س��ع ،ر�صد يف تركيا مالمح حترك
�سيا�سي مناوئ لأردوغ ��ان و�سط الكتلة
ال��داع�م��ة للنظام� ،أي رج��ال اجلمعيات
ال��دي �ن �ي��ة ورج� � ��ال الأع � �م � ��ال ،وك���ش�ف��ت
معلومات تركية ع��ن اجتماعات �سرية
ل�سيا�سيني ورج��ال �أع�م��ال ،ملمحة �إىل
اح�ت�م��ال ق�ي��ام ح��زب �سيا�سي ج��دي��د يف
البالد.
وق ��ال ��ت امل �� �ص ��ادر ،إ�ن� ��ه أ�ث� �ن ��اء وب�ع��د
ان�ت�ف��ا��ض��ة ح��دي�ق��ة ج�ي��زي يف «تق�سيم»،
ك��ان��ت ه�ن��اك اج�ت�م��اع��ات ��س��ري��ة وكثيفة
للعديد من رجال الأعمال وال�سيا�سيني،
وك ��ان ع�ل��ى ر�أ� � ��س ال���س�ي��ا��س�ي�ين ب��والن��ت
اج��اوي��د ن��ائ��ب رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�سابق،
وح�سام الدين �أوزك ��ان؛ ال��ذي ك��ان بيته
يف بلدة «بايكوز» با�سطنبول مقراً لهذه

االج �ت �م��اع��ات ،ح�ي��ث ت ��ردد ع�ل��ى ال�ب�ي��ت
�أه� ��م رج� ��ال الأع� �م ��ال يف ت��رك �ي��ا ،وع�ل��ى
ر�أ�سهم م�صطفى كوت�ش ،و�آيدن دوغان؛
� �ص��اح��ب الإم �ب�راط ��وري ��ة االع�ل�ام �ي��ة،
وم��ن ال�سيا�سيني رئي�س بلدية �شي�شلي
م�صطفى ��ص��ري�غ��ول ،وه��ي أ�ه ��م بلدية
يف حمافظة ا�سطنبول ،وكانوا يقيّمون
الأح� � � � ��داث يف «ت �ق �� �س �ي��م» وي �ن��اق �� �ش��ون
تداعياتها على ال�شارع الرتكي.
ك ��ان �آخ ��ر اج �ت �م��اع ل�ل�ن�خ�ب��ة ورج ��ال
الأعمال يف الأ�سبوع املا�ضي وقد �أحيط
ب�سرية تامة ،و أ�ف ��ادت املعلومات ب ��أن مت
ر� �س��م خ��ري �ط��ة ط��ري��ق حل ��زب ��س�ي��ا��س��ي
ج��دي��د ،وق ��د ن��وق����ش يف ه ��ذا االج�ت�م��اع
و��ض��ع رئ�ي����س ب�ل��دي��ة �شي�شلي م�صطفى
��ص��ري�ج��ول ،ح�ي��ث ط��رح امل�ج�ت�م�ع��ون �أن
ير�شح لرئا�سة بلدية ا�سطنبول عن حزب
ال�شعب اجلمهوري� ،إال �أن �صريجول ما
يزال مرتدداً.

( العدد  )273اجلمعة  26 -متوز 2013 -
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موضوع الغالف
حرب «اإلرهاب»
ليس لها نهاية

حزب الله على الئحة «اإلرهاب»
القرار «إسرائيلي» ..والتمويل سعودي
يبدو أن «دبلوماسية» دفع
األموال التخاذ قرارات دولية
ما زالت ناشطة وفاعلة
لدى قادة دول االتحاد
األوروبي ،الغارقة في وحول
العجز واألزمات المادية.
فالقطريون دفعوا سابقًا
ما ّ
يتوجب إلصدار قرار
أوروبي يرفع حظر السالح
عن «المعارضة السورية»،
من دون أي تطبيق على
أرض الواقع ،حيث كان
المطلوب ضجة إعالمية
الفتة ،في ظل الخسائر
التي ُيمنى بها المسلحون
في سورية ،ثم ما لبثت
كل من فرنسا وبريطانيا
أن أعلنتا تراجعهما عن ّ
مد
المقاتلين بالسالح.
واليوم ،وبعد �أن ت�سلّم ال�سعوديون
ق�ي��ادة امل�سلحني يف �سورية؛ توجيهاً
ومت��وي�لاً ،ه��ا ه��ي ال��ري��ا���ض ت��دف��ع ما
يتوجّ ب عليها م��ن �أج��ل �إدراج حزب
اهلل على قائمة الإره ��اب الأوروب �ي��ة،
ال�سيما بعد �أن بات االحتاد الأوروبي
�أ�شبه مبن ي�سرتزق «مقابل القطعة»،
فلكل ق��رار ثمنه ،خ�صو�صاً �إذا كانت
احل ��اج ��ة �إل� �ي ��ه ُم �ل ��حّ ��ة ،وال���ض�ج�ي��ج
الإع�لام��ي ه��و الأك�ث�ر ط�ل�ب�اً ،يف ظل
تعليق ال�سويد موافقتها على القرار
مبوافقة برملانها املعطَّ ل حالياً �إىل
ح�ين ان�ت�ه��اء الإج � ��ازة ال���ص�ي�ف�ي��ة ،ما
يجعل القرار الأوروب��ي جممّداً غري
نافذ.
ق �ب��ل � �س��اع��ات ال ت �ت �ج��اوز الـ72

م ��ن �� �ص ��دور ال � �ق ��رار الأم�ي��رك� ��ي –
«الإ�سرائيلي» با�سم االحتاد الأوروبي
�ضد ح��زب اهلل ،ك��ان وا��ض�ح�اً �أن هذا
االحت ��اد يبحث ع��ن خم��رج لإ� �ص��دار
قرار �إدراج ما �سمّوه «اجلناح الع�سكري
يف ح��زب اهلل» على الئحة «املنظمات
الإرهابية» ،خ�صو�صاً �أنه منذ معركة
الق�صري ثمة تداعيات ب��د�أت تفر�ض
ن�ف���س�ه��ا ع �ل��ى ال� �ق ��رار الأم�ي��رك� ��ي -
«الإ��س��رائ�ي�ل��ي»  -الأوروب � ��ي ،امل��دع��وم
��س�ع��ودي�اً ،حيث تك�شّ ف حجم الدعم
الكبري م��ادي �اً وع�سكرياً ولوج�ستياً
للمجموعات امل�سلحة ال�سورية ،مبا
فيها ما يُدرج على اللوائح الأمريكية
والأوروب�ي��ة كمنظمات �إرهابية ،مثل
«جبهة ال�ن���ص��رة» و«ل ��واء التوحيد»،
وغريهما من �أتباع «القاعدة».
ك ��ان ه � � ��ؤالء ،ك �م��ا ي ��ؤك��د م���ص��در
رف�ي��ع امل���س�ت��وى ،ب�ح��اج��ة �إىل تغطية
ف�ضائحهم الأخ�لاق �ي��ة� ،إذ �إن �ه��م يف
الوقت ال��ذي ي�شنون عدوانهم يف كل
ال �ع��امل ب��ذري �ع��ة م�ك��اف�ح��ة الإره � ��اب،
وميوّلون يف �سورية الإرهاب القاعدي
على ن�ط��اق وا� �س��ع ،ب��ال�ت��ايل ف ��إن لكل
ط� ��رف (الأم �ي��رك � ��ي ،الإ� �س��رائ �ي �ل��ي،
الأوروب � ��ي ،ال���س�ع��ودي) ح���س��اب��ات��ه ،يف
ظ ��ل وج � ��ود ب �ي �ئ��ة ع��رب �ي��ة ول�ب�ن��ان�ي��ة
حا�ضنة وحمرّ�ضة على كل ما ي�ؤدي
�إىل ت�شويه �سمعة و��ص��ورة ح��زب اهلل
عربياً ودولياً.
قبل ال�شروع يف اتخاذ اخلطوات
ال�ع�م�ل�ي��ة ك ��ان ث �م��ة ح��رك��ة �أوروب� �ي ��ة
الفتة باجتاه لبنان ،فقبل �ساعات من
�صدور ال�ق��رار ،ك��ان ات�صال للرئي�س
الفرن�سي فرن�سوا ه��والن��د بنظريه
اللبناين مي�شال �سليمان ،لي�ؤكد له
على «�ضرورة ت�شكيل حكومة جديدة
ال ت�ستثني �أح��داً» ،ليبد�أ بعدها على

فضائح شيراك
وساركوزي
وبرلسكوني المالية
ع ّينة عن الفساد
األخالقي لدى القادة
األوروبيين

الفور احلديث عن ال�ق��رار الأوروب��ي
املنتظَ ر ،وهو ما اعتُرب ح�سب م�صادر
ل�ب�ن��ان�ي��ة رف �ي �ع��ة امل �� �س �ت��وى حم��اول��ة
�أوروب� �ي ��ة حل �ف��ظ م ��اء ال��وج��ه ال��ذي
كُ�شف على حقيقته جراء دعم الإرهاب
يف � �س��وري��ة ،وب��ال �ت��ايل حم��اول��ة من
الأوروبيني للم�ساواة  -و�إن بطريقة
غري مبا�شرة  -بني دعمهم ملا ي�سمى
«اجل �ي ����ش احل ��ر» و«ج �ب �ه��ة ال�ن���ص��رة»
و«لواء التوحيد» ،وغريها من الزمر
امل�سلحة يف �سورية ،وا�ضطرار حزب
اهلل للدخول يف معركة الق�صري ،بعد
�أن بلغت ال�ت�ه��دي��دات ح��د ا�ستهداف
البقاع ال�شمايل ب�شكل خطري.
لكن بقي �أم��ام االحت��اد الأوروب��ي
توفري املخرج لهذا القرار «الأمريكي
 الإ��س��رائ�ي�ل��ي» ،ف�ك��ان��ت ال �ع��ودة �إىلتفجري بورغا�س يف بلغاريا ،رغ��م �أن
التحقيقات الق�ضائية البلغارية ،مل
تتو�صل �إىل �أي دليل جديد ،ميكن �أن
يوجِّ ه �أدنى اتهام حلزب اهلل ،وبالتايل

قرار االحتاد الأوروبي الأخري يث�أر جلنود العدو املهزومني

ي�ق�ل��ب امل���ش�ه��د الأوروب� � ��ي ر أ�� �س �اً على
عقب.
القرار امل�شبوه ترافق مع الكثري
من املواقف ال�سلبية �صدرت عن بع�ض
الأف ��رق ��اء يف ل�ب�ن��ان ��ض��د ح ��زب اهلل،
والهجوم عليه ،ال �سيما يف مو�ضوع
احلكومة ،وكلها كانت ت�صبّ يف اجتاه
خ��دم��ة م�ث��ل ه��ذا ال �ق��رار ،خ�صو�صاً
ع�شية ات �خ��اذ «ه ��ذا ال �ق��رار»؛ ومنها
ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ح���ص��ل يف ال���س�ع��ودي��ة
وجمع قائد «التيار الأزرق» مع بع�ض
�أركانه يف لبنان ،وعلى ر�أ�سهم النائب
ف�ؤاد ال�سنيورة ،حيث �إن ر�سالة وُجِّ هت
من قائد «الزرق» �إىل رئي�س احلكومة
املكلف بعدم التفكري يف الت�أليف قبل
عيد الفطر.
وق� � ��د ك �� �ش��ف وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
وامل� �غ�ت�رب�ي�ن يف ح �ك ��وم ��ة ت �� �ص��ري��ف
الأع� �م ��ال ع ��دن ��ان م�ن���ص��ور ع ��ن دور
ل�ب�ع����ض ال ��داخ ��ل ال �ل �ب �ن��اين يف ه��ذا
ال �ق��رار ،ال��ذي و�صفه ب��امل�ت���س�رّع ،وال
ي �خ��دم ل�ب�ن��ان ب��ل ي���ض��ر مب���ص��احل��ه،
�إال أ�ن��ه كان الفتاً �سوء فهم �أو تدبري
بع�ض امل�س�ؤولني ملغزى ومعنى ودور
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة ،وم ��ن مي�ث�ل�ه��ا،
ف��رئ�ي����س ح�ك��وم��ة ت���ص��ري��ف الأع �م��ال
جن �ي��ب م �ي �ق��ات��ي اخ �ت �ل��ط ع �ل �ي��ه �أن
االحتاد الأوروبي هو منظمة �إقليمية،
ول �ي ����س الأمم امل �ت �ح��دة وال جمل�س
الأم � ��ن ال� � ��دويل ،وال ح �ت��ى منظمة
حقوق الإن�سان.
ق ��د ال ي� �ك ��ون م �ف��اج �ئ �اً ال� �ق ��رار
الأوروب� ��ي بتوقيته ،لأن��ه بب�ساطة -
ح�سب ر�أي حليف وثيق حلزب اهلل -
ي�أتي يف خانة الرد على الدور الرائد
ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه احل� ��زب يف جم��اب�ه��ة
احل� ��رب ال��وا� �س �ع��ة ال �ت��ي ت ����شَ ��نّ على
�سورية ،ويف �إطار خطة يجري حبكها
ل�ل�ت��دخ��ل أ�ك�ث��ر ف ��أك�ث�ر يف ال �� �ش ��ؤون
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وال �ت��ي �أخ ��ذت
الريا�ض متار�سها يف لبنان مبختلف
الأ�شكال ،والتي ت�أتي الآن حتت عنوان
م�ن��ع مت�ث�ي��ل ح ��زب اهلل يف احل�ك��وم��ة
اجل � ��دي � ��دة ،وال � �ت� ��ي أ�خ� � ��ذ ي�ت�ل�ق�ف�ه��ا
�سيا�سيون ون��واب و�إع�لام�ي��ون� ،سواء
م��ن «ال�ت�ي��ار الأزرق» �أو م��ن احللقة
الأو�� �س ��ع يف م��ا ي���س�م��ى «� 14آذار»..
فلنالحظ ه��ذه االحتفالية الوا�سعة
التي متتد من بع�ض الداخل اللبناين
�إىل ال�سعودية �إىل الكيان ال�صهيوين
�إىل وا�شنطن ..تت�ضح ال�صورة متاماً.
ه��ل ��س�ي� ؤ�ت��ي ه ��ذا ال �ق��رار أُ� ُك �ل��ه؟
ل�ن�ن�ت�ب��ه ج �ي��داً �إىل امل� �ح ��اوالت ال�ت��ي
جت ��ري ع�ل�ن�اً وخ �ل��ف ال�ك��وال�ي����س من
قبل بع�ض الدول الأوروبية لالت�صال
ب� �ح ��زب اهلل ..ل �ي �ت �� �ض��ح ج ��ان ��ب م��ن
ال�صورة.

الإره ��اب كلمة ت�تردد على م�سامع ال�ع��امل يف اليوم
الواحد مرات عدة ،وترتع�ش القلوب من الفظائع التي
ينتجها ه��ذا الإره��اب يف كل �أ�صقاع املعمورة ،ويتحدث
� ُ��ص � ّن��اع ال �� �س�لام وامل��داف �ع��ون ع��ن ح �ق��وق الإن �� �س��ان عن
م�آ�سي ال�شعوب واملجموعات والأف��راد الذين يتعر�ضون
للإرهاب.
ي�ف��ر���ض ه��ذا الإره� ��اب وج ��وده ع�ل��ى ر�أ� ��س �أول��وي��ات
�سيا�سات ال��دول ،وتبني طبقة �سيا�سية ح�ضورها على
برامج مكافحة الإرهاب.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ال�ت�ع��ري��ف ال��ر��س�م��ي لل��إره��اب مل
ي�صدر حتى الآن ،ومل يت ّم االت�ف��اق دول�ي�اً على حتديد
موحَّ د مل�صطلح الإرهاب ،بيد �أن العقل امل�ؤ�س�س للإرهاب
ا��س�ت�ط��اع �أن ي��وج��ه ب��و��ص�ل��ة ال �ع��امل ب��اجت��اه ال�ت�ط��رف
الإ�سالمي ،وجعل �أنظار العامل تتجه �إىل مناطق �آ�سيا
و�أفريقيا كمُنتج تلقائي ل�ل�إره��اب ،وامل�ستهدف الأب��رز
�أمريكا و�أوروبا تلقائياً �أي�ضاً.
امل �ف��ارق��ة ال�غ��ري�ب��ة ب�ي�ن ه��ات�ين اجل�ب�ه�ت�ين (املُ�ن � ِت��ج
وامل�ستهدَف)� ،أن �آ�سيا و�أفريقيا متتلكان معظم ثروات
العامل الطبيعية وال ت�ستخدمانها ،و�أن �أمريكا و�أوروبا
ت�ف�ت�ق��ران �إىل ه��ذه الرثوات الطبيعية ،وه�م��ا الأك�ث�ر
ا�ستهالكاً لها على الإطالق� ..أال يدعو ذلك �إىل الت�أمُّ ل؟
غريب جداً هذا الأمر!
�أع�ت�ق��د �أن ه��ذه امل�ف��ارق��ة الغريبة حت�ت��اج �إىل ت�أمل
عميق� ،إال �أنني ل�ست الآن يف �صدد البحث ومعاجلة هذه
ال�غ��راب��ة ،لكن م��ا �أو ّد احل��دي��ث عنه ه��و :ه��ل هناك �أف��ق
وا�ضح للحرب على الإرهاب؟
�إذا �سلّمنا ج ��د ًال �أن الإره � ��اب متمثل مبعظمه يف
«التطرف الإ�سالمي»؛ كما �صمّمه �صُ نّاعه و�أراد لنا �أن
نعتقد ،وافتتح املعركة ب�شرا�سة م�برَّرة غري م�سبوقة،
بذريعة الق�ضاء عليه ،وجنّد عقولنا و�أيادينا ملنا�صرته
من دون �أن يرتك لنا �أي خيار ،فما هو واقع هذا الإرهاب
بعد �سنوات من احلرب؟ وهل حجمه و�إمكاناته �أ�صبحوا
�ضعيفني وحمدودين �أم �أكرث قوة وانت�شاراً؟
اجل ��واب ال�سريع ه��و ت��زاي��د الأع ��داد ب�شكل مذهل،
واالنت�شار �سرطاين بامتياز ،فمن �أفغان�ستان �إىل العراق
�إىل باك�ستان �إىل ال�شي�شان �إىل لبنان� ،إىل ليبيا �إىل
�سورية �إىل مايل �إىل نيجرييا� ..إىل كل بقعة على وجه
الأر�ض..
املفارقة الثانية هي �آالف القتلى وماليني اجلرحى
وع���ش��رات امل�لاي�ين م��ن امل���ش��ردي��ن ،وت�ب��دي��د خ�ي�رات كل
ال�ب�لاد يف �آ��س�ي��ا و أ�ف��ري�ق�ي��ا ،ومعها اال��س�ت�ه�لاك الهائل
لل�سالح امل�صنَّع واملقبو�ض ثمنه مبعظمه م��ن �أمريكا
و�أوروبا.
أ�حت � �دّث ت��و��ص�ي�ف�اً م��ن دون �أي � �س��وء ن �ي��ة ،وه�ن��اك
الكثري من املفارقات �إذا �أمعنا النظر ،لكن �أي�ضاً هذا
لي�س معر�ض بحثنا الآن� ،إمنا ال�س�ؤال :ملاذا احلرب على
الإرهاب حتقق نتائج عك�سية؟
وملاذا احلرب على هذا الإرهاب التكفريي ي�ؤدي �إىل
نف�س النتيجة رب�ح�اً وخ���س��ارة؟ حيث باالنت�صار عليه
ي�شعر اتباعه باملظلومية والقهر ،في�ست�شر�سون �أكرث
ويزدادون عنفاً ،وعندما ينت�صر ويحقق �إجنازات ترتفع
معنويات �أن�صاره ،ويزدادون �شرا�سة و�إجراماً.
خ�لا��ص��ة ال�ب�ح��ث وب��اخ�ت���ص��ار ��ش��دي��د ،ولأن البحث
يحتاج �إىل �إفا�ضة� ،إن املعركة احلقيقية املُجدية ،من
وجهة نظري على الأقل ،مل تبد�أ بعد ،حيث �إن الق�ضاء
على الإره��اب يحتاج �إىل معركة فكرية دعوية ،ويحتاج
�إىل �صُ نّاع ر�أي وو�سائل �إعالم ،ومراكز �أبحاث ودرا�سات
وت��وج�ي��ه ودور ن���ش��ر ،وم ��ؤل �ف��ات وا� �س �ت �خ��دام التقنيات
احلديثة والإنرتنت..
لذلك �أعتقد �أن تركيز و�إعادة توجيه املعركة �ضروري
للغاية ،ويحتاج �إىل �شرح م�ستفي�ض ،واهلل �أعلم.

�أحمد �شحادة

النائب ال�سابق ح�سن يعقوب
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لبنانيات
اللـهـم اشـهـد
ب �ع �ي��د ًا ع��ن الت�شكيك يف ال �ن��واي��ا،
وبعيد ًا عمّا ي�سميه ال َهلِعون «التخوين»،
اال�ستنتاجي
نْ
ورغم القناعة الكاملة ب�أن
حقيقية را��س�خ��ة ،مل يح�سن ومل ينجح
امللت�صقون بهما من �إزال��ة ال�شك فيهم
�أو نفي اخليانة عنهم ��س��وى ب�شعارات
وقائية ،رغ��م الفر�ص التي �أتيحت لهم
لإثبات العك�س ،واحل�صول على �شهادة
ابتدائية من املدر�سة الوطنية ..بعيد ًا عن
كل ذلك ،ال بد من نظرة لي�ست بال�ضرورة
�أن تكون ثاقبة للتمييز بني املهلّلني للقرار
الأوروبي «امل�سخ» الذي ي�شبه �أولياء االمر
يف القارة العجوز بحق «اجلناح الع�سكري»
يف ح��زب اهلل ،وب�ين امل�ستفيد ح�ق� ًا من
القرار الذي �سيعمد �إىل ا�ستثمار وتثمري
القرار حتى انقطاع النفَ�س لتقدمي �أوراق
متكررة لـ«الإ�سرائيلي» والأمريكي ،ولي�س
للأوروربيني احلمقى الذين ارت�ضوا �أن
يكونوا «�شرابة خرج» اجلح�ش الأمريكي
الذي ي�سو�سه خبري �صهيوين.
لي�ست امل�س�ألة� ،إذا ك��ان هناك من
مت�سائل� ،صدفة يف التقاء امل�صالح بني
دول��ة ال�ع��دوان «�إ�سرائيل» ودول خليجية
جت ��اوزت روائ�ح�ه��ا النتنة ح��دود البالد
العربية املج َّز�أة ،عرب القرارات املمهدة
لذلك�( ،إج��راءات بحق كل مكن ين�صر
املقاومة) ،وكذلك ما يجمع �سيئي الذكر
مبجموعة من املرتزقة ت�سمي نف�سها قوى
�سيا�سية وتيارات �شعبية �أثمر ت�ضليلها.
يقول بنيامني نتنياهو �إن القرار نتيجة
جهد وزارة اخل��ارج�ي��ة «الإ�سرائيلية»،
ول �ل �ت��ذك�ير ف �ق��ط ف � ��إن وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة
«�إ�سرائيل» يوم �صدر القرار  1559قال
أ�ي���ض� ًا �إن ال �ق��رار ح�صيلة جهود وزارة
اخلارجية «الإ�سرائيلية» ،ومل يعرت�ض �أو
ينف �أحد.
ِ
قوى  14اذار اعتربت قرار «الإرهاب»
الأوروب� � ��ي إ�جن � ��از ًا مل�صلحتها ،ح�سب
من�سقها ال �ع��ام ،بينما ق��ائ��د اجلحافل
املتواري عن �أنظار جحافله يف اخلارج،
ك��ان وف��ق �إع�لام��ه يتابع حلظة بلحظة
جم��ري��ات االج �ت �م��اع الأورورب� � ��ي ،وعند
الإع� �ل ��ان ا� �س �ت��دع��ى ع �ل��ى ع �ج��ل وف��د
«امل�ستقبل» �إىل ال�سعودية ،واجتمع معهم
� � 3س��اع��ات« ،خ�ل���ص��وا يف ال�ن�ه��اي��ة �إىل
ا�ستنتاج �صوابية ال �ق��رار ال��ذي اتخذه
«م�ستقبل � -سعد» بعدم إ���ش��راك حزب
اهلل يف احلكومة ،وك ��أن ال�شباب (ا�سم
اهلل حواليهم) هم من يقرر �أو يقبل �أو
يرف�ض ..ه�ؤالء لي�س لهم �إال التهليل طاعة
ملا ي ؤ�مَرون به.
هناك �أك�ثر م��ن التقاء م�صالح يف
حلظة حم��وري��ة ،ف��ال�ق��رار بغ�ض النظر
عن مفاعيله وا�ستن�سابية ا�سم «اجلناح
الع�سكري» ،ه��دف��ه «رج ��ال اهلل» الذين
هزموا «�إ�سرائيل» يف امل�ي��دان ..تذكروا
�أين ،يف امليدان ،وما على براق�ش �إال العمل
على عدم الو�صول �إىل امليدان ،و�إال جنت
على نف�سها ..اللهم ا�شهد �أين قد بلّغت.
يون�س

ِّ
لبــنان عـلى الئحـــــة اإلرهــاب المـشـرف

عنا�صر من حزب اهلل خالل عر�ض ع�سكري يف ال�ضاحية اجلنوبية

ل ��ن ن �� �س �ت �ب��ق الأم� � � ��ور يف احل �ك��م
على ق��رار هو قيد الإع��داد ب�صيغته
النهائية لإدراج اجل�ن��اح الع�سكري
ل�ـ«ح��زب اهلل» على الئحة الإره ��اب،
ط��امل��ا �أن الأي ��ام املقبلة �ستُثبت أ�ن��ه
ال ي�ساوي ال��ورق ال��ذي طّ �ب��ع عليه،
وال احل�بر ال��ذي ا�ستُهلك م��ن قبَل
من ال يعرفون تركيبة ه��ذا احلزب
ومي � ّي��زون ب�ين ج�ن��اح�ي��ه الع�سكري
وال�سيا�سي ،بينما ه��و ج�ن��ا ٌح واح��د،
وك �ت �ل��ة واح � ��دة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى وح ��دة
جمتمعية ت�ضم كافة ال�شرائح؛ من
املهند�س والطبيب واملحامي ورجل
الأع � �م ��ال� ،إىل الأ� �س �ت��اذ اجل��ام�ع��ي
وال �ط��ال��ب وال �ف � ّن��ي ،وع��ام��ل ال�ب�ن��اء
وامل ��زارع والغني وال�ف�ق�ير ،وال��رج��ل
واملر�أة وال�شيخ واليافع.
وحدة جمتمعية عقائدية م�ؤمنة
بوطن كرمي ،هيكليتها معقّدة لدوا ٍع
أ�م �ن �ي��ة وا� �س �ت �خ �ب��اري��ة وع �م�لان �ي��ة،
مُتار�س يومياتها ك�سائر املواطنني،
ن�ش�أت يف ظ��روف كانت فيها الدولة
م�غ� َّي�ب��ة ع��ن ح�م��اي��ة ح ��دود منتهكة
و� �س �م��اء م�غ�ت�� َ��ص�ب��ة وم �ي��اه م���ش� ّرع��ة
لكل من يحلّل لنف�سه نحر الكرامة
اللبنانية ،ف�ك��ان ال�ق��رار بن�ش�أة هذا
احل ��زب ال ��ذي ت �ت �ح �وّل ف�ي��ه الكتلة
ال�شعبية امل��دن�ي��ة �إىل كتلة م��ن ن��ار

بالرغم من التفاف عدد كبير من مناصريه حول التيارات التكفيرية

المستحقـات المـالـيـة تمنـع الحـريـري مـن العودة إلى لبنان
� � �س � ��ادت ل� � ��دى ك � � � ��وادر «ت� �ي ��ار
امل �� �س �ت �ق �ب��ل» يف الآون � � � ��ة الأخ �ي ��رة
معلومات مفادها �أن عودة الرئي�س
�سعد ال��دي��ن احل��ري��ري م��ن منفاه
الطوعي باتت حتمية ،و�سيكون يف
لبنان يف الن�صف ال�ث��اين م��ن �شهر
رم�ضان ،و�سي�أتي بالأموال من �أجل
تن�شيط ماكينته ال�سيا�سية التي
ب ��د�أ ي�صيبها ال �� �ص��د�أ ،يف حم��اول��ة
ال��س�ت�ع��ادة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ��ش��ارع��ه
الذي اجته جزء منه نحو التيارات
ال �ت �ك �ف�يري��ة ،ول ��دف ��ع امل���س�ت�ح�ق��ات
املالية املرتتبة عليه ،ح�سب ما �أكدت
�أو�ساط �سيا�سية وا�سعة االطالع.

وما �أ�ضفى نوعاً من ال�صدقية
ع �ل��ى اح �ت �م��ال ع� ��ودة احل ��ري ��ري يف
وق ��ت ق��ري��ب ،دع ��وة ال��رئ�ي����س نبيه
بري لرئي�س «امل�ستقبل» �إىل العودة
�إىل بريوت م�ؤخراً ،للت�شاور معه يف
ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خروج البالد
من الأزم��ة عرب احل��وار واحلكومة
وغريهما.
بعد دعوة بري ،عقد الرئي�سان
احل��ري��ري وف ��ؤاد ال�سنيورة وع��دد
من النواب وال�شخ�صيات يف «تيار
امل���س�ت�ق�ب��ل» اج �ت �م��اع��ات يف ج ��دة،
حددت التوجه ال�سيا�سي يف املرحلة
ال� ��راه � �ن� ��ة ،وال� � � ��ذي ي �ت �� �ض �م��ن يف

الرئي�س �سعد الدين احلريري

�أولوياته �أمرين :الأول ،العمل على
ت�أليف احلكومة من غري احلزبيني،
ل � �ك� ��ي ت� �ت� �م� �ك ��ن م� � ��ن االن � �� � �ص � ��راف
�إىل م �ع��اجل��ة امل �� �ش �ك�ل�ات ال �ع��ال �ق��ة
وال �� �ض��روري��ة ،وال� �ث ��اين ،ال�ترح�ي��ب
بالتوجه نحو احل��وار الوطني ،بعد
ت��أل�ي��ف احل�ك��وم��ة ،م��ن �أج��ل البحث
يف ق�ضية ��س�لاح امل �ق��اوم��ة وامل�ل�ف��ات
امل �ت �ف��رع��ة م �ن��ه ،م ��ن دون ال�ت�ط��رق
�إىل ع��ودة احلريري املرتقبة ،والتي
ع �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا م � ��ؤي � ��دوه الآم� � � ��ال يف
حت�ق�ي��ق ب�ع����ض االن �ف��راج��ات امل��ال�ي��ة
يف م�ؤ�س�سات «امل�ستقبل» ،خ�صو�صاً
م��ع ح �ل��ول ��ش�ه��ر رم���ض��ان واق�ت�راب
ع �ي��د ال �ف �ط��ر ،ال��س�ي�م��ا �أن ج�م�ه��ور
احل ��ري ��ري اع �ت��اد ت�ل�ق��ي امل���س��اع��دات
املالية والعينية والر�شى االنتخابية
يف زمن الأعياد ،لكن رياح احلريري
مل ت� ��أت مب��ا ي�شتهيه � �ش��ارع��ه ،فقد
خ � ّي��ب �أم��ال �ه��م ب�ع��د رف���ض��ه ال �ع��ودة
�إىل بلده ،كما خيبها من قبل ،بعد
ف�شل مراهنته على �سقوط احلكم
يف �سورية ،وع��دم متكّنه ال�ع��ودة �إىل
ب�ي�روت ع�بر م�ط��ار دم���ش��ق ،بح�سب
ما نقل عن رئي�س تيار «امل�ستقبل» يف
الأ�شهر الأوىل من الأزمة ال�سورية،

و�إذا به ينتقل من خيبة �إىل خيبة،
ال�سيما بعد بداية نهاية حكم حلفائه
م��ن «الإخ� ��وان» ال��ذي ب��د�أ بالت�صدع
م��ع �سقوط الرئي�س حممد مر�سي
يف م�صر ،ال��ذي اعترب بع�ض «فريق
� 14آذار» �أن و�صول الرئي�س امل�صري
املخلوع �إىل احلكم هو امتداد «لثورة
الأرز» يف ب�يروت يف العام  ،2005مع
�أن �أركان هذا الفريق كانوا يرتددون
�إىل م���ص��ر ل�ل�ق��اء ال��رئ�ي����س ال�سابق
ح�سني مبارك ورئي�س ا�ستخباراته
ال �ل��واء عمر �سليمان قبل رحيلهما
ب��وق��ت ق �� �ص�ير ،ال� �س �ت �ج��داء ال��دع��م
ال�سيا�سي لـ«ثورتهم» يف لبنان.
الري ��ب �أن ع��دم ع ��ودة احل��ري��ري
��س�ت�ك��ون ل�ه��ا ان�ع�ك��ا��س��ات �سلبية على
م �ع �ن��وي��ات م � ؤ�ي ��دي ��ه ،خ �� �ص��و� �ص �اً �إذا
ك��ان��ت ال�غ��اي��ة م��ن ذل��ك ال �ه��روب من
امل�ستحقات املالية املرتتبة عليه ،بعد
ت�ب��ددت �أح�لام��ه م��ع ا�ستعادة اجلي�ش
ال �� �س��وري م��دي�ن��ة ال�ق���ص�ير و��ص�م��وده
على أ���س��وار دم�شق ،و�أول ب�شائر هذه
االنعكا�سات هو التفاف عدد كبري من
م�ن��ا��ص��ري احل��ري��ري ح��ول ال�ت�ي��ارات
التكفريية.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،أ�ك ��دت م�صادر
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المال والسلطة ّ
يصعدان تحالفهما ضد دار الفتوى
تحُ يل �سهول التبغ ميادين م�لاح��م ،وودي��ان
الزيتون �إىل مقابر للغزاة ،و�سماء الوطن خطّ اً
بريدياً للر�سائل بالو�سائل الرادعة.
ميزة ال�سخافة الظاهرية التي تتّ�سم بها
ال �ق ��رارات ال�غ��رب�ي��ة ُت�خ�ف��ي خ�ب��ث ال�ب�ح��ث عن
م���ص��احل�ه��ا ب� ��أي ث �م��ن ،وه ��ي ُت���ص� ّن��ف اجل�ن��اح
الع�سكري �إره��اب�ي�اً على خلفية ات�ه��ام احل��زب
باالعتداء على حافلة تنقل «�إ�سرائيليني» يف
مدينة «بورغا�س» البلغارية ،بالرغم من عدم
توفّر الأدل��ة حتى الآن ،وعلى خلفيات تدخّ ل
احل��زب يف الق�صري ال�سورية يف قتال مع فئة
م��ن «م�لائ�ك��ة ال��رح�م��ة» تقتات حل��وم الب�شر،
وتهدم دور العبادة ،وحتطّ م املعامل احل�ضارية..
الغربيون ال يدرون رمبا �أنهم رغم ا�ستثناء
اجلناح ال�سيا�سي للحزب من الئحة الإره��اب
ب�ه��دف ا��س�ت�م��رار احل ��وار م�ع��ه ،ق��د ي �ح��اورون
�أ�شخا�صاً مبالب�س مدنية ك��ان��وا يف العامني
 2000و 2006ق��ادة عمليات ميدانية ،وهم
أ�ن �ف �� �س �ه��م الآن ق � ��ادة يف م� �ي ��دان ال���س�ي��ا��س��ة
والأع �م��ال وال �ت �ج��ارة ،وم�ت��ى دع��ت ال���ض��رورة
يعودون قادة ع�سكريني حمرتفني يف ميادين
الكرامة.
قبل �أن نختلف مع الغرب يف تعريف كلمة
«�إره � ��اب» ،ف��ال�غ��رب �أ� �ص�ل ًا خمتلف م��ع نف�سه
ع�ل�ي�ه��ا ،وع�ل��ى التمييز ب�ين ال�ن���ش��اط امل ُ�ق��اوم
للمجموعات الوطنية امل�سلّحة وب�ين �إره��اب
ال��دول��ة ،مت��ام�اً كما نختلف معه ب�ين اعتبار
«ت�شليع» �أطفال قانا دفاعاً عن النف�س جلي�ش

عليمة �أن الأج �ه��زة املخت�صة �أل�ق��ت
القب�ض على نحو ع�شرين م�سلحاً من
«جماعة الأ�سري» كانوا يف الأ�صل من
م�ؤيدي «امل�ستقبل» ،الأمر الذي دفع
بالنائب بهية احلريري �إىل دغدغة
م�شاعر م�ؤيدي الأ��س�ير ،يف حماولة
ال�سنتها�ض ال�شارع ال��ذي ب��د�أ يتفلّت
م��ن ت �ي��اره��ا ،وه ��و ي���ش�ه��د ح��ال��ة من
التململ والإحباط يف �صفوفه.
مي �ك��ن اال� �س �ت �خ�لا���ص �أن ل��دى
ق�ي��ادت «امل�ستقبل» ان�ع��دام يف ال��ر�ؤى
يف م �ق��ارب��ة الأح� � � ��داث الإق �ل �ي �م �ي��ة،
و�إدارة امل�ل�ف��ات ال��داخ�ل�ي��ة واحل��زب�ي��ة،
وك ��ادت �أن ُت��دخ��ل لبنان يف نفق بعد
تورطها املبا�شر يف الأزم��ة ال�سورية،
وحم ��اول� �ت� �ه ��ا رب � ��ط م �� �ص�ي�ر ل �ب �ن��ان
مب��راه�ن��ات�ه��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي �أثبتت
ف�شلها ،ل��وال حكمة ف��ري��ق امل�ق��اوم��ة
وت�ضحياته التي �أبعدت خطر � -إىل
حد كبري « -التكفرييني» عن لبنان،
ال�سيما م��ن خ�لال حمايته للحدود
اللبنانية  -ال�سورية ،واحلد من ت�سلل
الإره��اب �ي�ين م��ن ��س��وري��ة �إىل لبنان،
خ�صو�صاً بعد ح�سم معركة الق�صري.
ح�سان احل�سن

«ال��دف��اع الإ�سرائيلي» ،بينما ال��دف��اع امل�شروع
عن النف�س يغدو �إرهاباً مو�صوفاً متى �أنزلت
�صواريخ «ح��زب اهلل» �سكان امل�ستوطنات �إىل
املالجئ خللق ت��وازن رعب عادل وك�سر �شوكة
الغطر�سة «الإ�سرائيلية».
نحن نختلف مع الغرب يف التف�سري اللغوي
لكلمة «�إرهاب» ،واخلالف لي�س على الرتجمة
ب�ق��در م��ا �أن امل�س�ألة مرتبطة مب��ن يحمل يف
قلبه يف هذا ال�شرق قامو�س كرامة �سُ طِّ ر بدم
ال���ش�ه��ادة ،وب�ين م��ن يحمل ق��ام��و���س م�ف��ردات
العمالة الرخي�صة الذليلة امل ُرتهنة.
ك�ل�م��ة «�إره� � ��اب» م���ش�ت� ّق��ة م��ن «ره �ب ��ة» ،قد
ي���س�ت�ع�م�ل�ه��ا امل �ظ �ل��وم ردّة ف �ع��ل ع �ل��ى ع ��دوان
ال� � �س�ت��رداد ح ��ق � �س �ل �ي��ب ،وق� ��د ي���س�ت�خ��دم�ه��ا
املعتدي كمربر لعدوانه على حقوق الآخرين
وك��رام �ت �ه��م و�أر� �ض �ه ��م وم� ��وارده� ��م وم��دن�ه��م
وقراهم وبناهم التحتية ،وتدمري ممتلكاتهم
ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة ع�ل��ى أ�� �ش�لاء الأب��ري��اء من
�شيوخ و�أطفال ون�ساء.
ل�ـ«ح��زب اهلل» ولبنان �شرف ت�صدُّر الئحة
الإره ��اب ،وم��ن منا أ�ج �دَر م��ن ت�صدّرها متى
ين
نواجه ب�صدورنا العارية �أعتى جي�ش عدوا ٍ
يف العامل ون�سحقه يف العام  2000ون�سحله يف
ال�ع��ام  2006على م��ر�أى م��ن خ�صيان العرب،
ون�ستعد ل�سحقه و�سحله م�ستقب ًال ب�أ�ساليب
خمتلفة متى �سوّلت له نف�سه وتوجّ هت بو�صلة
�أطماعه �شماالً ،لنجعل من جنوبنا وبقاعنا وكل
بقاع الكرامة يف هذا الوطن من�صّ ات �صواريخ
و ُك �ت�ل ًا م��ن لهب ُت��د ّم��ر للعدو م��ا ي��د ّم��ر لنا،
وتُ�سكن املدنيني «الإ�سرائيليني» يف جحور ال
يغادرونها ،ون�صنع ن�صراً جديداً ،وخالل �أيام،
وما على العدو «الإ�سرائيلي» �سوى مراجعة
إ�ح���ص��اءات الهجرة ب�لا ع��ودة م��ن «�إ�سرائيل»
منذ العام  2000وحتى الآن ،والن�سبة املئوية
املرتفعة م��ن ال�شباب «الإ�سرائيلي» الطامح
لالنتقال �إىل بلد �آخر بتذكرة �سفر ذهاب بال
�إي��اب ،ل�ي��درك «الكيان الإ�سرائيلي» املتهالك
كما هم م�شرّفٌ «�إرهابنا»..
ل �ـ«ح��زب اهلل» ول �ب �ن��ان � �ش��رف حم��و ت��اري��خ
�سطّ ره وي�سطّ ره خ�صيان �أ ّم��ة العرب ،الذين
ي �ت �� �ص �دّرون الئ �ح��ة ال �� �ش��رف ال �غ��رب �ي��ة منذ
نك�سة ال �ع��ام  48وح�ت��ى نك�سة ال �ع��ام  ،67وم��ا
راف ��ق احل�ق�ب�ت�ين ول�ي��وم�ن��ا ه ��ذا م��ن ان�ت�ه��اك
امل�ق� ّد��س��ات ،وبيع الق�ضية الفل�سطينية التي
كانت الق�ضية القومية اجلامعة لأمّة العرب،
�إىل معاهدات ال�سالم اله�شّ ة واملذلّة وتطبيع
ال�ع�لاق��ات� ،إىل اخل�ن��وع ل�ق��رارات �أمم متحدة
نائمة يف �أدراج العدالة االنتقائية� ،إىل فتح
احلدود اخلليجية للعدوان على العراق ،وقتل
وت���ش��ري��د امل�لاي�ين م��ن �أب �ن��ائ��ه ،وامل���ش��ارك��ة يف
خنق قطاع غ �زّة و�إق�ف��ال املعابر أ�م��ام الأدوي��ة
والأغذية و�أب�سط م�ستلزمات احلياة الآدمية،
و�صو ًال �إىل التحالف مع الناتو يف عدوانه على
ليبيا ومتزيق كيانها ،وانتهاء ب�سورية الدولة
احل�ضارية العلمانية و�شرذمتها �إىل دويالت
يتقا�سمها « أ�ح ��رار ال���ش��ام» و»جبهة الن�صرة»
وك� ��ل �أوب� ��ا�� ��ش ال� �ت� �ط� �رّف ،يف خم ��طّ ��ط خ�ل��ق
«�إ�سرائيليات» مذهبية مُت �وَّل وتُبنى ب�أموال
النفط العربي والتواط�ؤ العربي يف زمن من
يت�صدّرون الئحة ال�شرف من خ�صيان لي�س يف
قامو�سهم مرادفات لكلمة �شرف.

�أمني �أبو را�شد

يبدو �أن حتالف امل��ال وال�سلطة يف الطائفة
الإ�سالمية ال�سُّ نية ق��رر ال��ذه��اب حتى النهاية
يف مواجهة دار الفتوى واملفتي ،فبعد �أن ف�شلت
خطتهم الأوىل ب�إرهاب املفتي ،وجعله يرتاجع
عن ا�ستقاللية دار الفتوى وربطها مبرجعيتهم
ال ��وح �ي ��دة� ،أو ي �ت�رك دار ال �ف �ت��وى خ ��وف �اً من
وعيدهم وتهديدهم ،جل��أوا �إىل اخلطة الثانية
بخلق م�ؤ�س�سة يف وجهه هو املجل�س الإ�سالمي
ال�شرعي الأع�ل��ى ال�سابق ،ومنع تنفيذ ق��رارات
امل�ف�ت��ي ،خ���ص��و��ص�اً يف عا�صمة اجل �ن��وب �صيدا،
فبعد �أن منعوا بالقوة �أن يت�سلّم املفتي ن�صار دار
الفتوى ب�صيدا ،ها هم الآن على �أب��واب املرحلة
الثالثة ،بالتجديد للمفتي �سو�سان ،بناء على
ق ��رار م��ن ر أ�� ��س ال�سلطة يف ال �� �س��راي ،كرئي�س
ل��دائ��رة الأوق ��اف اال�سالمية يف املدينة ،خالفاً
ل �ق��رار امل�ف�ت��ي ق �ب��اين ال ��ذي ع�َّي�نَّ ال���ش�ي��خ ن��زي��ه
نقوزي يف هذا املن�صب.
�إذاً ،ثمة نوع من التحالف بني املال وال�سلطة
ملواجهة الفتوى ،واخلطري يف الأمر �أنهم بذلك
ال ي�ستهدفون املفتي� ،إمن��ا دار الفتوى ب�صفتها
امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية الوطنية الكربى اجلامعة
التي درج��ت منذ العام  1936على احلفاظ على
دورها الوطني وا�ستقاللها الديني ..فحذا ِر من
هذا النهج ال�سيا�سي املدمر ال��ذي ي�ستهدف دار
الفتوى� ،إذ ما دخلت ال�سيا�سية �أمراً �إال و�أف�سدته.

يبدو �أن احلريرية ال�سيا�سية مل تعد حكراً على
جمموعة �أو فئة معينة ،بل �أ�ضحت نوعاً من نهج
ميار�سه كل من ميلك مال «قارون» ،حيث يعتقد �أنه
مباله و�سطوته ومتتعه بال�سلطة ي�ستطيع �أن يلغي
كل الآخرين ،وي�سيطر على كل �شيء ،حتى الإرادات.
احلريرية ال�سيا�سية التي ال حتتمل الغياب عن
ال�سلطة ال�سيا�سية ،وال ت��رى غ�يره��ا م��ن ي�ستحق
الكر�سي الثالثة يف الدولة والإدارات الفاعلة ،تريد
�أي�ضاً فر�ض �سطوتها و�إرادتها على ال�سلطة الدينية
املتمثلة بدار الفتوى ،ولي�س على القرارات الوطنية
ال�ك�برى ل��دار الفتوى وح�سب� ،إمن��ا أ�ي���ض�اً على ما
تتمتع ب��ه ه��ذه ال ��دار م��ن مكانة و�أم�ل�اك وح�ق��وق،
حت��دي��داً الأم�ل�اك الوقفية ،حيث �إن��ه مل ينته بعد
حتديد �أم�لاك م�صري الأوق��اف يف و�سط بريت ،ويف
غريها من املناطق.
امل �ف��ارق��ة �أن امل�ي�ق��ات�ي��ة ال�سيا�سية ال�ت��ي �أعلنت
احل��ري��ري��ة ال�سيا�سية مقاطعتها ل�ه��ا حينما ُك� ِّل��ف
«جنيبها» برئا�سة احلكومة للمرة الثانية ،و�أعلنت
ي��وم غ�ضبها ال�شهري ،ث��م ق��ررت مقاطعة جل�سات
احلوار واملجل�س النيابي مادامت احلكومة امليقاتية
ق��ائ�م��ة ،وج ��دت يف احل ��رب املعلنة ع�ل��ى امل�ف�ت��ي ودار
ال �ف �ت��وى م�ن��ا��س�ب��ة ل �ع��ودة ذات ال �ب�ين يف النهجني
ال�سيا�سيني ،وه�ك��ذا ��ص��ار ف� ��ؤاد ال�سنيورة وجنيب
ميقاتي وجهان لعملة واح��دة يف مواجهة املرجعية
الإ�سالمية الدينية الأوىل يف البالد ،رغم �أن الأول
وفريقه قالوا يف الثاين «ما مل يقله مالك يف اخلمر»
حينما قبِل قبْل �سنتني ونيف رئا�سة احلكومة.

عبد اهلل نا�صر

■ الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد؛ رئي�س حزب االحتاد،
اعترب� أن خطوة االحتاد الأوروبي �إدراج اجلناح الع�سكري
حلزب اهلل على الئحة الإرهاب م�شبوهة من حيث التوقيت
وامل�ضمون ،وه��ي ا�ستكمال للمخطط ا ألم�يرك��ي الفا�شل
يف ت�شويه �صورة املقاومة وحماولة ن��زع �سالحها ،وهي
ر�ضوخ �أوروبي كامل للإمالءات الأمريكية وال�صهيونية يف
قراراتهم الظاملة بحق �شعوب املنطقة وحركات املقاومة،
وهي مبنزلة دعوة �صريحة للعدو ال�صهيوين بالقيام بعمل
ع�سكري �ضد املقاومة يف لبنان.
■ حركة الأم��ة اعتربت �أن إ�ع�لان االحت��اد الأوروب��ي ما
و�صفه اجلناح الع�سكري حلزب اهلل منظمة �إرهابية� ،إمنا
هو يف حقيقته �إعالن �صهيوين بالدرجة الأوىل ،ولن يكون
له �أي مفعول �أو ت�أثري على نهج املقاومة وا�سرتاتيجيتها
و�أهدافها ،وهي لي�ست املرّة الأوىل ولن تكون الأخرية التي
تُ�ستهدف فيها املقاومة مبثل هذه القرارات العدوانية ،لأن
التحالف اال�ستعماري الغربي  -ال�صهيوين لن يتخلى بتات ًا
عن م�شاريعه با�ستهداف �أي ب��ؤرة �ضوء تف�ضح الظالم
والعن�صرية ،وتف�سح املجال �أمام حترير فل�سطني وحترير
خريات �شعوبنا من ناهيبيها وم�ستغليها.
■ ر�ؤ�ساء الأحزاب النا�صرية عبد الرحيم مراد (حزب
االحتاد) ود� .أ�سامة �سعد (التنظيم ال�شعبي النا�صري)
ومنري ال�صياد (االحت��اد اال�شرتاكي العربي  -التنظيم
النا�صري) ،عقدوا اجتماع ًا ور�أوا �أن خيار الأمة يف مقاومة
م�شروع ا�ستالب �إرادتها وحريتها ال ميكن �أن يتحقق �إال
باملقاومة يف لبنان وفل�سطني يف مواجهة م�شروع الهيمنة
الغربية على الأم��ة ،وبناء ا�ستقالل عربي حقيقي ،وما
�صدر عن االحتاد الأوروب��ي بخ�صو�ص املقاومة يف لبنان

ي�ؤكد �أنه �شريك للأمريكي يف الهجمة على الأمة ،معتربين
�أن هذا القرار لن يثني املقاومة عن موا�صلة جهودها يف
الدفاع عن لبنان ووحدته.
■ جبهة العمل الإ�سالمي يف لبنان اعتربت �أنّ �إدراج
االحتاد الأوروبي للجناح الع�سكري حلزب اهلل على الئحة
الإرهاب هو �إرهاب بحد ذاته ،ور�ضوخ للإدارة الأمريكية
وانحياز للعدو ال�صهيوين الغا�صب الإرهابي الأول يف هذا
الكون .وت�ساءلت اجلبهة عن ماهية املقايي�س واملعايري
التي اتخذها االحتاد الأوروبي وفر�ضت عليه هذا القرار
التع�سفي اجلائر ،وه��ل �أ�صبح بنظر فرن�سا وبريطانيا
و�أملانيا وكل ال��دول الأوروب�ي��ة �إرهابي ًا كل من يدافع عن
وطنه و�أر�ضه و�شعبه ،وكل من يدافع عن نف�سه وعر�ضه
و�أ�سرته وكرامته؟ وهل «�إ�سرائيل» يف نظر �أوروبا و�أمريكا
املالك املوعود ،رغم احتاللها �أر�ض فل�سطني وهمجيتها
و�إرهابها ودمويتها وقتلها مئات �آالف العرب؟
■ احلاج عمر غندور؛ رئي�س اللقاء الإ�سالمي الوحدوي
ر�أى �أن ا ألم��ة العربية خ�لال منعطفات ومراحل كثرية
�أكدت مت�سكها مببادىء ثورة يوليو النا�صرية و�أهدافها،
لأنها تعبري �أ�صيل عن روح الأمة العربية وهويتها و�أ�صالتها،
واليوم يتطلع كل العرب �إىل م�صر� ،آملني �أن ت�شكل ثورة
 30يونيو فاحتة ع�صر جديد لهذه الأمة امل�ؤمنة ال�صابرة
وال�صامدة.
■ امل ��ؤمت��ر ال���ش�ع�ب��ي ال�ل�ب�ن��اين ر�أى �أن ث��ورة  30يونيو
امل�صرية جاءت جتديد ًا لثورة  23يوليو النا�صرية ،م�ؤكد ًا
�أن نهو�ض العرب يتحقق بامل�شروع القومي الوحدوي الذي
رفع راياته الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر.
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مقابلة
ّ
أكد أن المفتي هو من طالب بالتدقيق بالملفات المالية

الشيخ المصري :المفتي ليس موظفًا عند رئيس الحكومة ..بل أب للجميع
تعرُّ�ض �أي ج�سم �أو كائن حي لعوار�ض �أو �أمرا�ض يجعل
احلالة �شاذة ،لأن الغلبة يف النهاية لل�صحة والعافية ..واليوم،
تتعرّ�ض دار الفتوى لهجمة �رش�سة بهدف تقلي�ص دورها
وتقزميها جلعلها مطية بيد ال�سيا�سيني ،لكن يف النهاية
�ستكون لدار الفتوى منعتها وح�صانتها..
جريدة «الثبات» التقت لهذه الغاية
م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة وامل��را��س��م يف دار
الفتوى؛ ال�شيخ ��ش��ادي امل�صري ،لت�س�أله
ع��ن ��ش��و�ؤن ال ��دار ،وحم ��اوالت و��ض��ع اليد
عليها ،وع��ن م�ساعي ت�ق��زمي �صالحيات
املفتي ،وكان هذا احلوار:
ك ��ي ال ي �� �ض �ي��ع ال � �ق� ��ارئ �أو امل �ت��اب��ع
بتف�صيل م��ن ه�ن��ا �أو زاروب م��ن ه�ن��اك،
يعترب ال�شيخ �شادي امل�صري �أن الت�صرّف
العاقل وال��راج��ح يكون مبعاجلة امل�شاكل
م ��ن ج ��ذوره ��ا ب �ع��د ف �ه �م �ه��ا ،ال ب��ال�ت�ل�ه��ي
بنتائجها .بر�أيه ،العودة �إىل جذور الأ�صل
تفكك ال�ع�ق��د ال�ك�ب�يرة ،وم��ا ا ألخ �ي�رة �إال
عقد ب�سيطة .يبد�أ ال�شيخ امل�صري حديثه
بالإ�شارة �إىل �أن ق�ضية عزل مفتي رئي�س
اجل�م�ه��وري��ة ال�شيخ حممد ر�شيد قباين
ب��د�أت منذ م��دة ،وه��ي تطفو �إىل ال�سطح
ك��ل ف�ت�رة بتحريك مبا�شر م��ن الرئي�س
ف ��ؤاد ال�سنيورة ،وي�ق��ول�« :أ��ص��ل الق�ضية
بد�أت مبحاوالت تعديل مر�سوم  ،18فمنذ
أ�ي��ام املفتي الأ�سبق ال�شهيد ال�شيخ ح�سن
خالد ،كانت هناك م�سا ٍع لو�ضع اليد على
دار الإفتاء».
اجتماع املفتي  -ال�سنيورة
يعترب امل���ص��ري �أن التجني بالعموم
�أم ٌر قبيح ،فكيف �إذا كان باخل�صو�ص على
املفتي ومقامه؟ «يف ال�ش�أن املايل� ،أين هي
النتائج يف هذا املو�ضوع ،ملف فارغ بالأ�صل،
يطلقون ال�شائعات وي�ه� ّول��ون وي�شهّرون
ب�سمعة ال�ن��ا���س ع�ل��ى �إع�لام �ه��م� .سماحة
امل �ف �ت��ي ه��و م��ن ط��ال��ب ب �� �ض��رورة تكليف
� �ش��رك��ات متخ�ص�صة ل�ل�ت��دق�ي��ق ب��امل�ل�ف��ات
امل��ال �ي��ة ،ل��و ك��ان امل�ف�ت��ي يخ�شاهم مل��ا قبل
بذلك» ،ي�ضيف امل�صري« :يف هذه اجل�سلة
ب��ال��ذات ال �ت��ي ج�م�ع��ت امل�ف�ت��ي ب��ال���س�ن�ي��ورة
وخ ��ال ��د ق� �ب ��اين وب �ع ����ض ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات،
طالب قباين بنتائج التدقيق ،لكن جواب
ال�سنيورة �أن النتائج �ست�أتي (ن�ضعها) �إثر
تعديل املر�سوم  ،»18يكمل امل�صري حديثه:
«�سماحته ع�ن��ده��ا �أدرك ن��واي��ا ال�سنيورة
اخل �ف �ي��ة ،ويف ح�ي�ن�ه��ا �أج ��اب ��ه :ب ��راءت ��ي ال
�أطلبها منكم ،لأن ب��راءت��ي ه��ي م��ن عند
اهلل عز وجل ..كيف �سيقتنع �شخ�ص ب�إثم
مل ي�ق�ترف��ه� ،أم ��ا بخ�صو�ص ال�ت�ع��دي�لات
ف�ل��ن �أر� �ض��ى ب �ه��ا ..يف ح�ي�ن�ه��ا ك ��ان ج��واب
ال�سنيورة تلقائياً �أنك تعاود فعل ما فعله
�سابقاً املفتي ح�سن خالد» ،يتوقف امل�صري
قلي ًال ويتابع �سرد تفا�صيل اللقاء« :تفاج�أ

�سماحته بذلك ،لأنه مل يكن يعلم بذلك،
والتفت �إىل الوزير قباين م�ستغرباً ،فقال
ال��وزي��ر قباين« :نعم ،املفتي خالد رف�ض
التعديالت نف�سها ..ويف حينها رفع عينيه
املفتي �إىل ال�سماء قائ ًال «احلمد اهلل» على
موقفي ه��ذا ،لأين مل �أك��ن �أعلم �أن املفتي
خ��ال��د ت��و�ّ��ص��ل �إىل اخل�لا��ص��ة عينها التي
�أنطق بها».
ع��ن ه��دف ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي يريدها
ال�سنيورة وم��ن ورائ ��ه فريقه ال�سيا�سي،
يقول امل�صري« :جوهر التعديالت هدفه
ت �ق��زمي م��وق��ع م�ف�ت��ي رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة
لي�صبح «مكمو�شاً» من قبل ال�سيا�سيني..
م��ع ا أل��س��ف ،مفتي اجلمهورية اللبنانية
ي��ري��دون��ه مفتياً لل�سُّ نة ،وي��ا ليت ال�سنة
ب�أجمعهم ،يريدونه مفتياً لفريق �سيا�سي
ل� ��دى ال �� �س �ن��ة ،ف �ك �ي��ف � �س�ير� �ض��ى وي�ق�ب��ل
املفتي بذلك ،البيت ال��ذي مييز فيه الأب
ب�ين �أبنائه ي�خ��رب ،املفتي ه��و مبنزلة �أب
للجميع ،وهو ال ميكنه �أن يكون مع طرف
�ضد �آخ��ر ،فلنت�صور �أن املفتي دعم فريقاً
�سيا�سياً حم��دداً ،وه��ذا الفريق ال�سيا�سي
ف�شل بخياراته� ،أجن � ّر الطائفة كلها �إىل
ه��ذا امل�صري البائ�س؟ لي�سمحوا لنا ،دور
�سماحته �أك�ب�ر م��ن �أه��وائ�ه��م ال�سيا�سية،
وتقزمي دوره بتقلي�ص �صالحياته لتقوية
�سطوتهم على دار الفتوى واملفتي واملجل�س
ال���ش��رع��ي الأع �ل��ى امل�خ��ول ال�ع�م��ل والنظر
ب ��الأوق ��اف (مم �ت �ل �ك��ات و�أرا� � �ٍ ��ض وم� ��ال)،
وتعديل امل��ر��س��وم  ،18ال ق �دّر اهلل ،ي�صبح
يف حينها املفتي ملكاً دون مملكة ،ودوره
ي�صبح كما نقول «ا�ستقبل وودع».
يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��وث�ي�ق��ة الإ��س�لام�ي��ة
املوقَّعة من قبل الرئي�س جنيب ميقاتي،
وما راف��ق ذلك من �ضغوطات ومداخالت
ي �ق ��ول امل� ��� �ص ��ري« :يف ح �ي �ن �ه��ا ك� ��ان ت �ي��ار
امل�ستقبل يرف�ض و�صول ميقاتي لرئا�سة
احلكومة ،وكان امل�ستقبل يريد من املفتي
ودار الفتوى الت�ضييق عليه ،ويف حينها
رف�ض املفتي التعر�ض ملوقع رئا�سة الوزراء،
متاماً كما فعل البطريرك امل��اروين عند
�صده الهجوم على موقع الرئا�سة الأوىل
وعلى الرئي�س �إميل حلود ،املفتي لي�س مع
ال�شخ�ص ،الأف��راد ت�أتي وت��ذه��ب ،واملفتي
كذلك ،لكن الرمزية يجب احلفاظ عليها،
فكيف �إذا �أ�ضيف �إىل املو�ضوع اف�ت�راءات
وحت��ري����ض غ�ير �صحيحني ،ويف النهاية
ميقاتي هو من الطائفة ال�سنية الكرمية،
وه��و لي�س غريباً عنها وال م�ستورداً من
اخلارج ،وهو من �أبناء طرابل�س حتديداً..

ه ��ذه احل ��ادث ��ة ك��ان��ت ��س�ب��ب ال �� �ش��رخ بني
املفتي وتيار امل�ستقبل ،وما زلنا نعاين من
تبعاتها».
ال�شيخ امل�صري توجّ ه عدة م��رات �إىل
منزل الرئي�س ميقاتي يف فردان ،ليحذره
م��ن مغبة م�س�ألة التوقيع على الوثيقة
الإ�سالمية« ،قلت له حينها ،هناك �ألغام
داخل الوثيقة ،وفيها ا�ستهداف للمقاومة
ول�سورية كبلد ،غري �أنه �سقط يف مطباتها،
رغم حتفظه على بع�ضها».
ميقاتي ي�ساير
��س��أل�ن��ا امل���ص��ري ع��ن م��وق��ف ميقاتي
امل��ؤي��د لـ«امل�ستقبل» ال�ي��وم ،فيما يتعر�ض
امل�ف�ت��ي للهجوم ال�سيا�سي ب�سبب وق��وف��ه

يريدون مفتيًا لفئة
سياسية محدودة
وليس لكل المسلمين
في لبنان

�إىل جانبه .ي��رد امل�صري« :ميقاتي اليوم
�إىل جانب ال�سنيورة؛ الأجندات اجتمعت
رغ��م اخ�ت�لاف غ��اي��ات ك��ل منهم ،ميقاتي
ي��داري م�صاحله االنتخابية يف ال�شمال،
وي��داري م�صاحله املالية يف اخل��ارج ،فهو
يخاف على �أمواله من جهة ،ومع الأ�سف
ر�ؤ�ساء احلكومات يت�صرفون وفق منطق
�أن امل�ف�ت��ي ع�ل�ي��ه ال���س�ير وف ��ق حركيتهم
ال�سيا�سية ،و�أ�صبحت الأمور «م�شخ�صنة»
ج��داً ،ليعرف اجلميع املفتي لي�س موظفاً
عند رئي�س احل�ك��وم��ة ،املفتي ل��ن يتدخل

ب ��ال ��زواري ��ب ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ي�ط�ل��ق امل��واق��ف
امل �ب��دئ �ي��ة ،وامل �ف �ت��ي ي�ت�رك � �ش ��ؤون ال��دن�ي��ا
ليعاجلها ال���س�ي��ا��س�ي��ون� ،أم ��ا يف ال���ش��ؤون
الدينية ،فهذا ملعبنا ..واملفتي لي�س تابعاً
لرئا�سة احل�ك��وم��ة ،امل�ي��زان�ي��ات املو�ضوعة
بت�صرف ال��دار واملفتي هي ميزانيات �آتية
من الدولة اللبنانية ككل ،وهي مو�ضوعة
بت�صرف الطوائف الأخ��رى �أي�ضاً ،فكفى
حت��ري �ف �اً ل �ل��واق��ع ،وامل �خ �� �ص �� �ص��ات امل��ال�ي��ة
للمفتي لي�س راتباً �شهرياً ي�صرفه رئي�س
احلكومة».
وي �� �ص �ح��ح ال �� �ش �ي��خ امل� ��� �ص ��ري ب�ع����ض
الأقوال والت�صريحات املغلوطة عن ق�صد،
ي �ق ��ول« :م �ف �ت��ي اجل �م �ه��وري��ة ه ��و رئ�ي����س
امل�ج�ل����س ال���ش��رع��ي الأع� �ل ��ى ،ال ��ذي ي�ضم
رئي�س احل�ك��وم��ة احل ��ايل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�أع���ض��اء ر�ؤ� �س��اء احل�ك��وم��ات ال���س��اب�ق��ة ،هو
رئي�سهم ال��دي�ن��ي ،ولي�سوا ه��م كما يحلو
للبع�ض تو�صيف املو�ضوع ،وهذا االمتياز
حمدد وفق القانون».
كرامي ال ي�ؤيدهم..
واحل�ص �ضمري لبنان
ي �ع �ت�ب�ر ال �� �ش �ي��خ امل �� �ص ��ري �أن غ��اي��ة
الهجمة ال�شر�سة على املفتي ه��و رف�ضه
ال�سري مبخططات تيار امل�سقبل« ،يريدون
منه ت�سعري اخل�ط��اب الفتنوي يف البلد،
�سماحته بر�ؤيته ال�شاملة غ�ير الفئوية،
يرى الأمور بنظرتها ال�شاملة ،عمل املفتي
الأ�سا�سي تهدئة النف�س وتربيد الأج��واء،
هل ندخل ب�صراح �سني � -شيعي ال نعرف
نتائجه وعواقبه ،وهل يف حال دخلنا هذا
ال�صراع هل �ستنعم طائفة معينة بالنعيم
فيما الأخ��رى باجلحيم ،ال�صراع ال�سني
ال�شيعي يف املنطقة �سي�ضر باجلميع مبن
فيها امل�سيحي والدرزي ،لهذا ال�سبب على
املفتي و�أي عاقل وق��ف عجالت الفتنة ال
ت�سعريها ،وهذا ما يفعله املفتي قباين».
ع��ن م��وق��ف ال��رئ �ي ����س ع �م��ر ك��رام��ي،
مييز ال�شيخ امل�صري بني موقف ال�سنيورة
وال��رئ�ي����س ع�م��ر ك��رام��ي ،ب���ش��رح ال�سبب:
«عندما كانت العالقة وثيقة ب�ين املفتي

وامل�ستقبل� ،أر��س��ل �سمري جعجع (رئي�س
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ل �ق��وات) �إىل م�ن��زل
امل�ف�ت��ي ،وج ��اء التبليغ ب�ع��د و��ص��ول��ه أ�م��ام
بيته ،ف�سماحته ل�ل�أم��ان��ة ا�ستقبله حيا ًء
وك� ��ان اال� �س �ت �ق �ب��ال ل��ه ب �ع��د إ�ح ��راج ��ه من
تيار امل�ستقبل ..ونحن نعرف �أن جعجع
�أدي��ن من قبل الق�ضاء اللبناين ،باغتيال
الرئي�س ال�شهيد ر�شيد ك��رام��ي»� ،س�ألناه
مقاطعني« :ولكن �أال يجب جت��اوز حادث
ع��اب��ر (رغ ��م اخل �ط ��أ) م��ن أ�ج ��ل امل�صلحة
ال �ع ��ام ��ة؟ ي � ��رد« :ع � ��دا االع �ت �ب ��ار الأول،
ال�سنيورة �ضلل كرامي بجملة �أمور ،ونحن
و��ض�ع�ن��ا الأخ�ي��ر يف ا ألج � ��واء احل�ق�ي�ق�ي��ة،
وم��وق�ف��ه ت�ب��دل جل�ه��ة أ�م ��ر ع��زل امل�ف�ت��ي..
فهل يجوز عزل املفتي الذي ي�أبى �أن يكون
�إال �أباً للجميع»؟ ي�س�أل امل�صري.
املفتي باقٍ
ب � ��ر�أي ال �� �ش �ي��خ امل �� �ص��ري« ،ال �ت �ه��وي��ل
والعرائ�ض لن تغري بالواقع �شيئاً ،نحن
نت�سلح بالقانون واملرا�سيم ،وهم يريدون
جت��اوزه��ا ،وك��رام��ي م��ع ت��وج��ه اال�ستمرار
امل�ف�ت��ي مب�م��ار��س��ة م�ه��ام��ه ح�ت��ى آ�خ ��ر ي��وم
من عهده ،وهذا ما يغيظ ال�سنيورة الذي
يريد تغيري املفتي لو على ح�ساب الطائفة
وكرامتها» ،ي�ضيف امل�صري�« :س�أ�سري وفق
املنطق الأ� �س��و�أ ،لنفرت�ض أ�ن�ه��م انتخبوا
م �ف �ت �ي �اً ج ��دي ��داً وجت � � ��ازوا ك ��ل ا ألع� � ��راف
والقوانني� ،أين �سيجل�س املفتي اجلديد؟
هل �سيطلبون من القوى الأمنية القتحام
دار ال� �ف� �ت ��وى ..ال ��واق ��ع � �ش ��يء وال �ك�ل�ام
والأمنيات �شيء �آخر».
ال�سعودية
ي��رى امل�صري �أن ال�سعودية ال تقحم
نف�سها بالأمور ال�صغرية« ،البع�ض ي�سعى
وبقوة توريطها ،ولكن موقف ال�سعودية
ال��ر��س�م��ي وق��وف�ه��ا ع�ل��ى احل �ي��اد ،ه ��ذا هو
تاريخها ،وه��ذا ما عودتنا عليه»� ،س�ألناه
�إن ك��ان موقفها الدبلوما�سي ال يتطابق
مع الواقع العمالين ،يرد ال�شيخ« :هناك
ج �ه��ة داخ� ��ل امل �م �ل �ك��ة م ��ع ه ��ذا امل��و� �ض��وع،
ولكن ال�سعودية كدولة وكحكومة �ستبقى
حتت�ضن اجلميع».
ي�ن�ه��ي امل���ص��ري ك�لام��ه ع��ن م��و��ض��وع
دار الفتوى ،بالإ�شارة �إىل موقف الرئي�س
� �س �ل �ي��م احل � �� ��ص� � ،ض �م�ي�ر ل� �ب� �ن ��ان ،ي �ق��ول
باعتزاز�« :شهادته بنا نفتخر بها ،و�شهادتنا
بهذا الرجل الكبري ،الذي يعترب عن حق
«��ض�م�ير ل�ب�ن��ان» ال ت�ف�ي��ه ح �ق��ه ،الرئي�س
احل�ص رف�ض رف�ضاً قاطعاً عزل املفتي..
وال���س�ن�ي��ورة مل يفلح ب � أ�خ��ذ ت��وق�ي�ع��ه ،لأن
ال�سري بعزل املفتي م�ساً بكرامة الطائفة،
وهذا الأمر يف حال �إقراره �سابقة خطرية،
ونتائجها لي�ست م�ضمونة».

�أجرى احلوار :بول با�سيل
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رمضان زمان في بيروت
ال يطغى ال�ط��اب��ع ال��رم���ض��اين على �أج��واء
ب �ي�روت ك�م��ا ك ��ان يف ال �� �س��اب��ق ،ذل ��ك �أن ع ��ادات
وتقاليد كثرية تغريت وتبدلت بفعل الع�صرنة
ومنط احلياة ال�سريع واملغاير ،مع ذلك ،بقيت
ق�ل��ة قليلة م��ن ال�ب�يروت�ي�ين حتتفي برم�ضان
ع�ل��ى طريقتها «ال �ق��دمي��ة» ،وك �ث�يراً م��ا ت�سمع
منها عبارات مثل :رم�ضان ال�شهر املبارك الذي
تعي�شه ال�ي��وم ه��و غ�ير رم�ضان ال��ذي يف ذاك��رة
الطفولة ،اهلل يرحم �أيام زمان..
لقد فر�ضت احلياة املعا�صرة �ضريبتها على
الفرد واملجتمع ،وما بني رم�ضان اليوم ورم�ضان
ا ألم ����س ال�ك�ث�ير م��ن �أوج ��ه االخ �ت�ل�اف ..هناك
من يتخوف على التقاليد وال�ع��ادات اجلميلة،
ومنها م��ا ان��دث��ر ،لكنه ظ��ل حياً يف ذاك��رة كبار
ال�سن ال��ذي��ن يتحدثون ب�شغف وح��ب ع��ن أ�ي��ام
رم���ض��ان اجلميلة يف امل��ا��ض��ي ،وع��ن ال��ذك��ري��ات
التي احتفظوا بها منذ الطفولة.
مائدة واحدة
معظم مَن التقينا بهن من كبار ال�سن يف بريوت
عربن عن افتقادهن حلميمية العالقة بني النا�س
يف رم�ضان ،فرم�ضان ورغم ق�ساوة الظروف يف ذلك

الوقت� ،إال �أنه كان فع ًال �شهراً للخري ،و أ�ه��ل احلي
جميعاً كانوا يعي�شون كم لو �أنهم �أ�سرة واحدة ،وكانت
الن�ساء تتعاون يف �إع��داد م��ائ��دة رم�ضان وتتبادلن
الأط �ب��اق ،بينما يحر�صن على �أن جميع عائالت
احلي وبالأخ�ص الفقراء منهم �سيفطرون �إفطاراً
الئقاً ،عن ذل��ك تقول احلاجة �أم حممد قباين «ال
نذكر فقراء يف ذلك الزمان ال يجدون ما ي�أكلون،
لأن �أهل احلي كان يطعم بع�ضهم بع�ضاً ،فكل واحدة
من ن�ساء احلي تعد طبقاً وحت�ضره �إىل جارتها ،كما
كنا نقيم مائدة الإفطار امل�شرتكة وجتتمع عائالت
كثرية على مائدة كبرية واحدة� ،أما هذه الأيام فقد
تغري النا�س ،اجل��ار ال يعرف ج��اره ،ويكتفي ب�إلقاء
حتية ر�سمية عليه �إن قابله م�صادفة».
وت�ضيف� :أن «�أط�ب��اق رم�ضان بني املا�ضي
واحل��ا� �ض��ر مل ت �ت �غ�ير ،ل�ك�ن�ه��ا زادت وت �ن��وع��ت
واختلفت طريقة إ�ع��داده��ا ،فاليوم ب��ات لزاماً
�إع � � ��داد �أك �ث��ر م ��ن ط �ب��ق رئ �ي �� �س��ي �إىل ج��ان��ب
الفتو�ش وال�شوربة واملقبالت ،وقليلون الذين
ي�ستخدمون ال�سمن العربي خوفاً على �صحتهم،
وقد ا�ستبدلوه بال�سمن النباتي».
وت � ؤ�ك��د أ�ن ��ه ك ��ان ل ��روح الأل �ف��ة ب�ي�ن �أف ��راد
ا أل� �س��رة نكهة خ��ا��ص��ة يف �شهر رم �� �ض��ان ،حيث
يجتمع أ�ف ��راد العائلة يف م�ن��زل كبري الأ� �س��رة،
وي �ب ��د أ� اجل �م �ي��ع ب��ال �ت �ع��اون يف حت���ض�ير م��ائ��دة
ا إلف � �ط� ��ار ال��رم �� �ض��ان �ي��ة امل �ت �ع ��ددة الأ� �ص �ن ��اف.
ويت�صدر الطاولة �شراب قمر الدين واجلالب
وال���س��و���س وال�ت�م��ر ال�ه�ن��دي� ،أو ط�ب��ق الأرن�ب�ي��ة
الذي كان يتباهى به �أهل بريوت ،وتكمل املائدة
الرم�ضانية احللويات التي ا�شتهرت بها الأحياء
ال�ب�يروت�ي��ة ك��ال�ق�ط��اي��ف بالق�شطة ،وال�ك�ن��اف��ة،
والكالج والعوامات واملعكرون.
وك��ان لليايل رم�ضان البريوتية خ�صو�صية
يف ب�ق��اء الأط �ف��ال وال��رج��ال يف امل�سجد ل�ق��راءة
ال�ق��ر�آن بعد �صالة الع�شاء ،وك��ان رم�ضان يزهو

مع م�سحراتي احلي الذي ينادي ب�أعلى �صوته «يا
نامي ..وحد الدامي» ،ويحر�ص على �إيقاظ كافة
الأ�سر لل�سحور� ،إذ �إنه �آن��ذاك مل تعتد العائالت
على ال�سهر مطو ًال كما تفعل اليوم �أمام �شا�شات
ال�ت�ل�ف��زي��ون ،ك�م��ا أ�ن �ه��ا مل ت�ك��ن متتلك املنبهات
والهواتف لال�ستيقاظ خالل ال�سحور.

مــدفـــع اإلفـطـــــــار
م��ن املظاهر التي ارتبطت ب�شهر رم�ضان امل�ب��ارك يف ب�يروت مدفع
ا إلف�ط��ار ،وه��و تقليد يعود للعام  1811يف زم��ن وايل م�صر حممد علي
با�شا الذي كان جي�شه ميتلك مدافع حديثة ال�صنع ف�أمر ب�إحالة املواقع
القدمية �إىل امل�ستودعات ،بينما و�ضع �إحداها يف القلعة تذكاراً النت�صاراته،
و�صودف �أن �أطلق طلقة من املدفع يف �أحد �أيام �شهر رم�ضان فابتهج النا�س
و�ساد هذا التقليد بالد ال�شام وبريوت ،وا�ستحدث مدفع خا�ص للمدينة
يف عهد �إبراهيم با�شا ،وخ�ص�ص له مدفعجياً يتوىل �إثبات ال�شهر و�أوقات
الإفطار والإم�ساك كما عيدي الفطر والأ�ضحى من �أعلى ربوة يف بريوت.
وحتى قبيل ا ألح��داث اللبنانية يف العام  ،1975ك��ان مدفع الإفطار
ومدفع الإم�ساك يطلق من منطقة تلة اخلياط ،وه��ي املنطقة الأعلى
يف بريوت ،ثم من تلة زريق قرب دار الأيتام الإ�سالمية.
وبعد انتهاء احلرب الأهلية ،عادت هذه العادة ابتدا ًء من العام 1995
ب�إطالق مدفع الإفطار وال�سحور من منطقة ال�سفارة الكويتية قرب ق�صر
الرئي�س ريا�ض ال�صلح.
اليوم ويف ع�صر التطور ،بات هذا التقليد �شبه مفقود ،بعدما دخلت
و��س��ائ��ل ا إلع �ل�ام ،خ�صو�صاً ال�ت�ل�ف��از ،ك��ل ب�ي��ت ،و أ���ص�ب�ح��ت معرفة �ساعة
الإفطار عرب القنوات �أ�سرع من دوي مدفع الإفطار لتذكريهم.
يف املا�ضي� ،سرت يف �أو�ساط الأحياء البريوتية روح التكافل االجتماعي
من خالل عطف املي�سورين على الفقراء وم�ساعدتهم يف �سبيل الق�ضاء
على اجلوع واحلرمان من خالل ال�صدقات وفعل اخلري ،وكانت ال�سهرات
الرم�ضانية ت��دور داخ��ل امل�ن��زل ،فيتم ت�لاوة آ�ي��ات ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي وذك��ر
الأحاديث النبوية ال�شريفة ،ويحر�ص الكثريون على ختم القر�آن الكرمي،

بالإ�ضافة �إىل اجلمعات الدينية التي كانت تقام يف امل�ساجد وال��زواي��ا
لأداء ال�صلوات ومنها �صالة الرتاويح تقرباً هلل تعاىل ،وبلغ من اهتمام
�أهايل بريوت بهذا ال�شهر ا�ستقدامهم للقراء واملن�شدين من م�صر لإحياء
ال�سهرات الرم�ضانية الدينية ،بينما ومع الأ�سف �أ�ضحت هذه ال�سهرات
تعمر داخل الفنادق واملطاعم حيث الرنجيلة واملطربني.

ومن ذكريات اجلدة قباين� ،أن النا�س
يف ب�ي��روت ك��ان��وا ي ���س�ت �ع��دون ل��رم���ض��ان
منذ � 15شعبان ،فيبد�أ اجلميع بالتمون
ل ��ه ،ل�ك��ن ل�ي����س ب��ال���ش�ك��ل امل �� �س��رف ال��ذي
ن��راه حالياً ،ب��ل ب�شراء احل�ب��وب والقمح
وم��ا ��ش��اك��ل ،وك��ان��وا يحتفلون ب�سيبانية
رم�ضان حني كان البيارتة ينت�شرون على
�شواطئ بريوت يف يوم الـ 29من �شعبان
وي �ق �� �ض��ون � �س��اع��ات ط��وي �ل��ة ق �ب��ل امل�غ�ي��ب
انتظاراً واحتفا ًء بقدوم رم�ضان املبارك
ال ��ذي أ�ن ��زل ف�ي��ه ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،حيث
ي�شرحون لأبنائهم خا�صية رم�ضان ،و�إذا
ما بدا لهم توجهوا �إىل املحكمة ال�شرعية
لل��إدالء ب�شهاداتهم وم��ا �أن يعلن املفتي
ب��دء ال�صيام حتى ي�سارعون �إىل تزيني
ال�شوارع والبيوت.
ورغم �أن رم�ضان ال يتغري ،على حد
ق��ول�ه��ا� ،إال �أن ��س�ل��وك ال�ن��ا���س ه��و ال��ذي
يتغري بحكم ال�ظ��روف والزمان ..ولعل
يف بريوت اليوم �صورة وا�ضحة عن هذا
التجاذب ال��ذي يحمل تناق�ضاً بني �أي��ام
رم�ضان ال�سالفة واحلا�ضرة ،بني ق�ص�ص
الكبار عن امل�سحراتي واملقاهي القدمية
واحلكواتي والتزاور وتالوة القر�آن ،وبني
الطقو�س احلديثة التي ت�شمل الوالئم
يف الفنادق واملطاعم و�سهرات الرنجيلة
واخل �ي��م ال��رم���ض��ان�ي��ة ال �ت��ي مت�ت��د حتى
م��وع��د ح�ل��ول ا إلم���س��اك ،االخ �ت�لاف بني
ال��زي�ن��ة ال�ق��دمي��ة م��ن ف��وان�ي����س ب�سيطة
و�� �ش ��ارات ،وب�ي�ن ال��زي �ن��ة احل��دي �ث��ة ال�ت��ي
تعتمد على الهند�سة ال�ضوئية الالفتة
للنظر ال�ضاجة بالألوان.
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عربي

كيري ..واستئناف
كارثة التفاوض

عبا�س وكريي ..نحو مفاو�ضات فارغة (�أ.ف.ب).

بعد جوالت مكوكية متتابعة� ،أعلن وزير تبادل �أرا�ض متفق عليه ومت�ساو يف امل�ساحة
اخلارجية الأمريكية جون ك�يري ،موافقة والنوعية ،و�أن يجري التفاو�ض على احلدود
ال�سلطة الفل�سطينية وحكومة نتنياهو ،على والأم���ن لفرتة ت��راوح بني  6و� 9أ�شهر ،و�أن
ا�ستئناف «مفاو�ضات ال�سالم يف وا�شنطن» ي�ضمن كريي قيام �إ�سرائيل بتقلي�ص البناء
هذا الأ�سبوع ،ويف �إ�شارة ال تخلو من دالالت يف امل�ستوطنات خالل املفاو�ضات �إىل �أق�صى
ك��ث�يرة ،اخ��ت��ار ال��وزي��ر الأم�يرك��ي العا�صمة حد ممكن ،و�أن ي�ضمن �أي�ضاً قيام �إ�سرائيل
الأردنية عمان ،ليعلن منها ما ميكن و�صفه ب�إطالق جميع �أ�سرى ما قبل اتفاق �أو�سلو،
بالنجاح يف مهمته املتمثلة بجلب الطرفني وع���دده���م � 104أ����س���رى ،ب��ع��د ���ش��ه��ر م��ن ب��دء
�إىل طاولة املفاو�ضات ،فمن املتوقع �أن يلعب املفاو�ضات ،على �أن تطلق �إ�سرائيل فور بدء
الأردن دوراً كبرياً يف املفاو�ضات ،و�أن يكون امل��ف��او���ض��ات � 25أ���س�يراً �آخ���ر ،و�إط�ل�اق خطة
اقت�صادية لإنعا�ش االقت�صاد الفل�سطيني».
�شريكاً يف م�آالتها املتوقعة �أمريكياً.
ال يوجد كبري اختالف بني هذه العنا�صر
ال���وزي���ر الأم�ي�رك���ي ق���ال�« :إن ا���س��رائ��ي��ل
والفل�سطينيني �أر���س��وا الأ�سا�س ال�ستئناف (البنود) التي قيل �إنها �أبلغت �شفهياً لرئي�س
حمادثات ال�سالم بعد توقف دام نحو ثالث ال�����س��ل��ط��ة ،وب�ي�ن م���ا ج���رى ت�����س��ري��ب��ه خ�لال
���س��ن��وات» ،و�أ���ض��اف« :تو�صلنا الت��ف��اق ي�ضع الأ���ش��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة ،وي�ل�اح���ظ �أن «اخل��ط��ة»
�أ�سا�ساً ال�ستئناف املفاو�ضات املبا�شرة ب�ش�أن جتمع بني ما يو�صف بخطوات ح�سن النية
ق�ضايا الو�ضع النهائي بني الفل�سطينيني وت�����س��ه��ي��ل احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة للفل�سطينيني
والإ�سرائيليني» ،م�شرياً �إىل �أن «االتفاق ما (�إطالق الأ�سرى� ،إنعا�ش االقت�صاد ،تقلي�ص
زال يف مرحلة التبلور» ،دون �إعطاء تفا�صيل احلواجز) وبني النتائج النهائية للمفاو�ضات
�إ�ضافية ،بل ومالحظاً �أن «�أف�ضل �سبيل ملنح (دول���ة فل�سطينية ،م��ع ت��ب��ادل ل�ل�أرا���ض��ي)،
ه��ذه املفاو�ضات فر�صة هو احلفاظ عليها هذا اجلمع مق�صود ،وهو م�ؤ�شر وا�ضح على
�سرية ،قائالً« :نعرف �أن التحديات تتطلب مفاو�ضات م��دي��دة ،دون ال��ت��زام��ات حم��ددة،
ب��ع�����ض اخل���ي���ارات ال�����ص��ع��ب��ة ج����داً يف الأي����ام خ�صو�صاً من جانب االحتالل ،ورمبا تكون
النتيجة ال��وح��ي��دة لكل ه��ذا ال�ضجيج هي
املقبلة ،لكنني اليوم متفائل».
ت��ف��ا�ؤل ك�يري ج��اء م��رف��ق��اً م��ع توقعاته «خ��ط��وات ح�سن ال��ن��ي��ة» ،وال��ت��ي يتحقق من
ب�أن ت�ستغرق املفاو�ضات وقتاً طويالً ،ب�سبب خاللها �أم����ران :ال��ه��دف الأم�يرك��ي بوجود
ال��ق�����ض��اي��ا امل��ع��ق��دة ال��ك��ث�يرة ،واحل���اج���ة �إىل ع��م��ل��ي��ة ت��ف��او���ض��ي��ة ،و�إع����ط����اء زخ����م خل��ي��ار
اتخاذ ق���رارات �صعبة ،على حد قوله ،وهو امل��ف��او���ض��ات يحبط ال��ت��وج��ه ن��ح��و انتفا�ضة
ما بدا �أن الوزير الأمريكي قد حقق متهيداً فل�سطينية ثالثة ،ففي هذه احلالة �سيقال
�إن املفاو�ضات تنتج ،بينما ه��ي يف احلقيقة
مالئماً له خالل جوالته ال�ست.
م����ن امل���ت�������ص���ور �أن ال���و����ص���ول �إىل ه���ذه عملية جتميل ل��وج��ه االح��ت�لال البغي�ض،
اللحظة ك��ان متوقعاً منذ �أن ب��د أ� التحرك وتتيح له موا�صلة اال�ستيطان وخلق الوقائع
الأم�يرك��ي الأخ��ي�ر ،وال���ذي بني على ر ؤ�ي��ة اجلديدة على الأر���ض ،ففي البنود �أعاله ال
�أم�ي�رك���ي���ة ت��ع��ت�بر �أن ال����ظ����روف امل��ح��ي��ط��ة حديث ع��ن وق��ف اال�ستيطان ،ب��ل ك�لام عن
بفل�سطني (وخ�صو�صاً احلرب على �سورية) �سعي وا�شنطن لتقلي�ص البناء اال�ستيطاين
ت�شكل فر�صة لإطالق املفاو�ضات ،بل وحتى �إىل �أق�صى حد ممكن ،والفرق كبري جداً بني
�إي�����ص��ال��ه��ا �إىل ن��ت��ائ��ج حم����ددة ،ودائ���م���اً على وقف اال�ستيطان وال�سعي لتقلي�ص البناء يف
امل�ستوطنات ،ال�سعي لن يثمر عن �أي تقلي�ص
ح�ساب احلقوق الفل�سطينية والعربية.
م��ع �إ���ص��رار حكومة االح��ت�لال على متابعة
ت��ن��ف��ي��ذ امل��خ��ط��ط��ات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ،يف كل
م�شروع كريي
الأحوال ،ولعل التنازل الكبري الذي قدمته
اع���ت�ب�ر ال����وزي����ر الأم��ي�رك����ي �أن جن��اح��ه ال�سلطة ،ا�ستجابة لل�ضغوط الأم�يرك��ي��ة،
الأ�سا�سي يكمن يف �إع��ادة ال�سلطة وحكومة متثل يف ه��ذه امل��رح��ل��ة بالتخلي ع��ن �شرط
االح��ت�لال �إىل املفاو�ضات املبا�شرة ،ولذلك وقف اال�ستيطان قبل البدء باملفاو�ضات.
با�شر حتركه قبل الإعالن عن خطة م�سبقة
املوقف الفل�سطيني
يريد تنفيذها� ،أما عنا�صر اخلطة (�إن جاز
و�صفها كذلك) فقد ظلت غام�ضة ،حتى �أن
ال�سلطة الفل�سطينية ،رح��ب��ت بخطة
م�س�ؤولني فل�سطينيني على �صلة مبا�شرة
مبلف املفاو�ضات ا�شتكوا يف وقت �سابق ،من جون كريي ال�ستئناف املفاو�ضات ،وطالبت
ع���دم م��ع��رف��ت��ه��م مب��و���ض��وع��ات ال��ب��ح��ث بني اجل��ان��ب الأم�يرك��ي باحل�صول على ال��ت��زام
حكومة نتنياهو بها ،دون �أن يت�ضح موقف
رئي�س ال�سلطة والوزير الأمريكي.
ووف����ق م���ا ن��ق��ل��ت��ه و���س��ائ��ل �إع�لام��ي��ة من ال���وزي���ر الأم�ي�رك���ي م���ن ه���ذا امل��ط��ل��ب ،و�إن
ت�سريبات ح��ول امل�ضامني حم��ل البحث يف ك���ان ه��ن��اك م���ن حت���دث ع���ن وع���د �أم�يرك��ي
املفاو�ضات القادمة ،ف�إن اخلطة الأمريكية بالعمل على و���ض��ع ج���داول زمنية حم��ددة
تقوم على خم�س نقاط هي« :دعوة اجلانبني لإنهاء املفاو�ضات واخل��روج بنتائج حمددة
الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إىل التفاو�ض على منها ،ويبدو �أن مطالبة البع�ض من القادة
�أ���س��ا���س إ�ق��ام��ة دول���ة فل�سطينية على ح��دود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ب����ج����داول زم��ن��ي��ة حم���ددة
الرابع من حزيران (يونيو) عام  ،1967مع وملزمة ،كانت وراء النقا�شات العا�صفة التي

�سبقت إ�ع�لان املوافقة الفل�سطينية على اخلطة،
والعودة �إىل املفاو�ضات.
ما ميكن مالحظته هنا مرة �أخرى ،هو الف�شل
املعتاد للقيادة الفل�سطينية يف ا�ستثمار الأوراق
املوجودة بني �أيديها ،حتى وهي تتوجه للتفاو�ض،
هناك رغبة �أمريكية وا�ضحة ب�إطالق املفاو�ضات،
وه���ن���اك ت���خ���وف ج����دي يف ك���ي���ان االح����ت��ل�ال من
�إطالق انتفا�ضة فل�سطينية جديدة ،وهناك تعنت
االحتالل حتى يف بند جتميد اال�ستيطان ،ولو �إىل
�أج��ل ،وبدل �أن ت�ستثمر ال�سلطة هذه العنا�صر يف
حت�صيل �شروطها ،تقوم ب��د ًال من ذل��ك بالتنازل
املجاين ،وهو تنازل ال يت�صل باملفاو�ضات وح�سب،
بل باحلقوق الأ�سا�سية ،اال�ستيطان يبتلع الأر�ض
الفل�سطينية ،وا�ستمراره �سيفر�ض وقائع جديدة
مع اال�ستعداد الدائم للمفاو�ضات.
ي�ت�ردد �أن الف�صائل الفل�سطينية ح��اول��ت يف
اجتماع منظمة التحرير الفل�سطينية ،احل�صول
على �شروط �أف�ضل قبل �إعالن املوافقة على الطرح
الأم�يرك��ي دون ج��دوى ،فاكتفت بت�سجيل موقف
للتاريخ ،وكالعادة جرى اللجوء �إىل االجتماعات
امل��و���س��ع��ة ال��ت��ي ت��ت��م حت��ت ع��ن��وان ف�ضفا�ض ا�سمه
القيادة الفل�سطينية ،النتزاع ق��رار باملوافقة على
معاودة املفاو�ضات.
اع�ترا���ض ه��ذه الف�صائل حل��ظ نقاطاً عديدة
يف طليعتها �إىل جانب مو�ضوع اال�ستيطان ،عدم
و�ضوح املوقف «الإ�سرائيلي» من العودة �إىل حدود
ح���زي���ران  ،1967وب��ال��ت��ايل ف��احل��دي��ث ع���ن دول���ة
فل�سطينية يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967هو تطلع
فل�سطيني ،ولي�س نتيجة حتمية للمفاو�ضات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اع���ت�ب�رت ح��م��ا���س �أن «ا���س��ت��ئ��ن��اف
املفاو�ضات غري امل�شروط وفق ر�ؤي��ة كريي م�ؤ�شر
على الذهاب نحو ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية،
م��ق��اب��ل ب��ع�����ض االم����ت����ي����ازات ال���ث���ان���وي���ة لأق���ط���اب

ال�����س��ل��ط��ة» ،و����ص���درت م���واق���ف مم��اث��ل��ة ع���ن ق��وى
التحالف الفل�سطيني.
موقف حكومة االحتالل
اعترب بنيامني نتانياهو� ،أن ا�ستئناف مفاو�ضات
ال�سالم مع الفل�سطينيني هو �أمر «حيوي» بالن�سبة
�إىل م�صلحة �إ�سرائيل» ،و�أ�ضاف �أنه «من الأهمية
مب���ك���ان ،حم���اول���ة و���ض��ع ح���د ل��ل��ن��زاع ب��ي��ن��ن��ا وب�ين
الفل�سطينيني ،وه��و �أم���ر مهم ب�سبب التحديات
التي نواجهها ،خ�صو�صاً تلك التي م�صدرها �إيران
و�سورية».
وي��ت��ح��دث وزراء يف ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و ع���ن �أن
الأخ��ي�ر وع��ده��م ب��ع��دم �إج����راء �أي م��ف��او���ض��ات مع
اجل��ان��ب الفل�سطيني على �أ�سا�س ح��دود حزيران
(ي��ون��ي��و) ال��ع��ام  ،1967فيما ت��وج��ه  31ع�ضواً يف
ال��ك��ن��ي�����س��ت م���ن االئ���ت�ل�اف احل���اك���م� ،إىل نتنياهو
مطالبني با�ستئناف �سريع لال�ستيطان يف جميع
�أنحاء ال�ضفة الغربية املحتلة.
ونقلت �صحيفة «معاريف» عن وزراء قولهم،
�إن نتنياهو قطع ل��وزرائ��ه الكبار تعهداً �صريحاً
ب�أنه �سريف�ض عر�ضاً �أمريكياً يت�ضمن ذكراً مل�س�ألة
حدود  ،67ولتجاوز اخلالف يف هذا املو�ضوع اقرتح
نتنياهو �صيغة تق�ضي ب����أن ت�ست�أنف امل��ح��ادث��ات
على �أ���س��ا���س خ��ط��اب��ات �أوب��ام��ا بالن�سبة للم�سرية
ال�سيا�سية ،دون �أن تذكر حدود  67ب�شكل مبا�شر.
النائب من «ليكود» القريب من رئي�س احلكومة
ت�ساحي هنغبي ،ك��رر رف�����ض « إ����س��رائ��ي��ل» �شروطاً
م�سبقة للعودة �إىل ط��اول��ة امل��ف��او���ض��ات ،وق���ال �إن
«اخلط الرئي�س الذي تطرحه �إ�سرائيل منذ �سنوات
طويلة ،ويبدو �أن الأمريكيني يقبلون به يق�ضي
برف�ضنا إ�م�ل�اءات من الفل�سطينيني للدخول يف
حوار �سيا�سي ،هذا موقف مبدئي وعليه قامت كل
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استنكار فلسطيني وإقفال لمراكز وكالة الغوث

األونروا توقف برنامج الطوارئ في «البارد»

املفاو�ضات يف ال�سابق» ،وتابع �أن «�إ�سرائيل
لن تعود �أبداً �إىل حدود عام  ،1967وهذا ما
يتفق عليه الي�سار واليمني على ال�سواء..
كذلك نتفق على عدم �إعادة تق�سيم القد�س».
ل��ك��ن��ه �أ����ض���اف م�����س��ت��درك��اً �أن�����ه «يف ح��ال
ا�ست�ؤنفت امل��ف��او���ض��ات ،ف����إن « إ����س��رائ��ي��ل» قد
تقوم ب��ب��ادرات طيبة وخطوات لبناء الثقة،
م��ث��ل الإف�����راج ع��ن ع���دد م��ن الأ����س���رى وف��ق��اً
مل��ع��اي�ير حت��دده��ا بنف�سها��� ،ش��رط �أن تكون
الثقة متبادلة ،مثل �أن يلتزم الفل�سطينيون
عدم التوجه �إىل املحكمة اجلنائية الدولية
يف الهاي خالل املفاو�ضات».
ي����وف����ال ���ش��ت��اي��ن��ي��ت�����س؛ وزي������ر ال�������ش����ؤون
اال�سرتاتيجية يف حكومة نتنياهو ،ك�شف
ع��ن تفا�صيل �أول��ي��ة ح��ول االت��ف��اق الأخ�ي�ر،
على ا�ستئناف حم��ادث��ات ال�سالم ،وذك��ر �أن
«�إ���س��رائ��ي��ل ت��ع��ه��دت ب���الإف���راج ع��ن ع���دد من
الأ����س���رى الفل�سطينيني م��ق��اب��ل ا�ستئناف
املفاو�ضات».
�أفيغدور ليربمان ،رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
اخل��ارج��ي��ة والأم����ن يف الكني�ست ،وال��رج��ل
الثاين يف ائتالف «الليكود  -بيتينو» احلاكم
 ،ق��ال �إن «�إ�سرائيل ال ميكن �أن توافق على
ال�شروط الفل�سطينية ال�ستئناف املفاو�ضات،
م�����ش�يراً �إىل �أن ذل���ك ���س��ي���ؤدي �إىل ان��ه��ي��ار
االئتالف احلاكم وانتخابات مبكرة.
ويتحدث ال�صهاينة عن �أن الإفراجات لن
ت�شمل الفل�سطينيني الأ�سرى من الأرا�ضي
امل��ح��ت��ل��ة ع����ام  48وال���ق���د����س ،رح���ل���ة ال��ع��ب��ث
اجلديدة بد�أت الآن ،والكثري �ستك�شفه الأيام
عن ا�ستئناف كارثة املفاو�ضات.

عبد الرحمن نا�صر

ب���د�أ ع��دد م��ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات وامل��ب��ادرات
ال�شبابية الفل�سطينية ،وجل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة لأه���ايل
خميم نهر ال��ب��ارد� ،سل�سلة م��ن ال��ت��ح��رك��ات جتاه
وك��ال��ة غ���وث وت�شغيل ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني
– الأون���روا ،وذل��ك رداً على البيان ال��ذي عر�ض
للأزمة املالية التي تعاين منها الوكالة وقرارها
ب��ت��وق��ي��ف ب��رن��ام��ج الإغ����اث����ة ،ال�����ذي ي���ط���ال �آالف
العائالت النازحة من خميم نهر البارد ،ويف خطوة
�أوىل �ضمن �سل�سلة م��ن اخل��ط��وات الت�صعيدية،
�أغلق الأه��ايل مراكز ومكاتب الأون���روا يف املخيم
احتجاجاً على القرار الظامل واملجحف بحق �أهايل
نهر البارد.
كما �أ���ص��درت ال��ع��دي��د م��ن الهيئات والف�صائل
الفل�سطينية ب��ي��ان��ات ا�ستنكار ح���ذّرت فيها وكالة
ال���غ���وث م���ن ال���ت���داع���ي���ات امل��ح��ت��م��ل��ة لإج���راءات���ه���ا،
خ�صو�صاً �أن ه��ذه التدابري ت�ضر مب�صالح الآالف
من �أبناء خميم نهر البارد ،وطالبت جلنة املتابعة
الأونروا الرتاجع الفوري عن خطواتها وم�ضاعفة
جهودها حلث الدول املانحة على االلتزام بتعهداتها
جتاه �إع��ادة الإعمار وموا�صلة خطة الطوارئ ،كما
دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف املخيم �إىل حتركات �سلمية
رف�ضاً لهذه الإج��راءات وحتى �إلغاء الأون��روا لهذه
القرارات ،و�إعادة برنامج الطوارئ وزيادة تقدمياته
مبا ين�سجم مع االحتياجات الفعلية لأبناء املخيم
االقت�صادية واالجتماعية والإن�سانية..
ونفت الف�صائل الفل�سطينية م��ا �أوح���ت �إليه
الأون�������روا ب�����أن م�����س��اع��ي الأون�������روا لإل���غ���اء بع�ض
امل�ساعدات التي تقدم لأب��ن��اء ال��ب��ارد ،مثل تغطية
م�صاريف الإي��ج��ار وال�سلة ال��غ��ذائ��ي��ة والتغطية
ال�صحية ق��د نوق�ش م��ع الف�صائل الفل�سطينية،
ع��ل��م��اً �أن ال��ف�����ص��ائ��ل رف�����ض��ت م���ا ق��دم��ت��ه م��دي��رة
الأون������روا �آن دي ���س��م��ور ،و�أك�����دت ال��ف�����ص��ائ��ل على

م�س�ؤولية الأون�����روا يف �سد العجز احل��ا���ص��ل من
خ�ل�ال ال�سعي ال��ر���س��م��ي ل��رئ��ا���س��ة الأون������روا ل��دى
امل��ان��ح�ين ،وال�سعي ال��ف��ردي ل��دى امل��دي��ر ال��ع��ام يف
لبنان لت�أمني مداخل جديدة ،باعتبار �أن املديرة
العامة معنية ب�شكل مبا�شر لناحية �إيجاد البدائل
عن �أي خلل قد يح�صل على م�ستوى النق�ص يف
املوازنة.
وكانت �إدارة الأونروا يف لبنان قد �أ�صدرت بياناً
الأ���س��ب��وع ال��ف��ائ��ت بتوحيد بع�ض م��ن م�ساعدات
الإغ��اث��ة لنازحي خميم نهر ال��ب��ارد ،حيث عر�ض
البيان �إجن���ازات الوكالة منذ تدمري خميم نهر
البارد يف �شمال لبنان ،يف العام  ،2007حيث تقدم
الأون������روا م�����س��اع��دات الإغ���اث���ة �إىل  27000ن��ازح
م��ن امل��خ��ي��م ،وق��د �شملت ه��ذه امل�����س��اع��دات تغطية
م�صاريف «بدل الإيجار» ومعونة غذائية وتغطية
�صحية بن�سبة  ٪ 100للنازحني م��ن خميم نهر
البارد ،وكما هو احلال بالن�سبة �إىل �أن�شطة �أخرى
تقوم بها الأون��روا ،فقد مت متويل هذه اخلدمات
م��ن ت�برع��ات طوعية ،لكن وبح�سب البيان ،فقد
ازدادت �صعوبة ج��م��ع الأم�����وال ل��ت���أم�ين خ��دم��ات
الإغاثة للنازحني عن خميم نهر البارد ،وحالياً
ما من تعهدات جديدة من قبل املانحني بتقدمي
�أي متويل �إ�ضايف ،هذا وقد بلغ العجز يف ميزانية
الإغاثة احلالية حوايل  8.2مليون دوالر �أمريكي.
وذك��ر البيان �أن��ه ونظراً لعدم توفر التمويل،
كان ال بد �أن تتحرك الأون���روا بتحديد الأولوية
للخدمات التي �سيتم املحافظة عليها وتلك التي
يتعينّ تخفي�ضها ،وقد جرت م�شاورات وا�سعة ب�ش�أن
املو�ضوع مع ممثلي املجتمع الفل�سطيني يف لبنان،
وعليه وبدءاً من الأول من �أيلول�/سبتمرب ،2013
كما ذك��ر البيان �أن الأون����روا �ستعمد �إىل توحيد
التغطية ال�صحية لنازحي خميم نهر البارد �أ�سوة
مب��ا ي��ق��دم �إىل ب��اق��ي الالجئني الفل�سطينيني يف

وحدة �سكنية يف خميم نهر البارد

لبنان ،كما �سيتم توحيد املعونة الغذائية �أ�سوة
بباقي الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ،بحيث
�ست�ستمر العائالت الأ�شد فقراً بتلقي امل�ساعدة من
خالل برنامج الإغاثة االعتيادي للأونروا ،وتلتزم
الوكالة بحماية «ب��دل الإي��ج��ار» للعائالت الأ�شد
ف��ق��راً ،وال��ت��ي ال ت��زال تنتظر إ�ع���ادة بناء منازلها،
بيد �أن هذه امل�ساعدة �أي�ضاً مرهونة بت�أمني املزيد
م��ن التمويل ،و أ����ش��ار البيان �إىل �أن عملية إ�ع��ادة
إ�ع��م��ار املخيم م�ستمرة والأم����وال املتوفرة حالياً
تكفي ملوا�صلة عملية إ�ع���ادة الإع��م��ار حتى نهاية
العام  ،2014مع بناء املزيد من املنازل وت�سليمها
�إىل ال���ع���ائ�ل�ات ال���ن���ازح���ة��� ،س��ي��ن��خ��ف�����ض االع��ت��م��اد
على خدمات الإغ��اث��ة لنازحي خميم نهر البارد،
و�سي�ستعيد املجتمع حياته الطبيعية تدريجياً.
حالياً ،ف�إن ما ن�سبته  ٪ 51من ميزانية �إعادة
الإعمار ممولة ،وتوا�صل الأونروا جهودها حل�شد
ال��ت��م��وي��ل الإ����ض���ايف لإع����ادة الإع���م���ار ،مب��ا يف ذل��ك
جهات مانحة غ�ير تقليدية ،وق��د �أك���دت م�صادر
جلنة املتابعة �أن ب��ي��ان الأون����روا ي�شري �إىل إ�ل��غ��اء
برنامج ال��ط��وارئ ب�شكل كامل ،مما يتناق�ض مع
تقارير الأون���روا التي تعرتف ب�صعوبة الأو���ض��اع
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لأب���ن���اء خم��ي��م نهر
ال��ب��ارد ،الذين كانوا يطالبون ويعملون من �أجل
زيادة تقدميات برنامج الطوارئ ولي�س �إلغاءه �أو
تخفي�ضه ،وااللتزام بجميع تعهدات وكالة الغوث
التي ج��اءت على ل�سان امل��دراء العامني املتعاقبني
جل��ه��ة حت��م��ل الأون�����روا مل�س�ؤولياتها ك��ام��ل��ة حتى
ان��ت��ه��اء الإع��م��ار ب�شكل ك��ام��ل ،وا���س��ت��م��رار برنامج
الطوارئ والإغاثة �إىل حني االنتهاء ب�شكل كامل
م���ن ع��م��ل��ي��ة �إع������ادة إ�ع���م���ار امل��خ��ي��م وع�����ودة جميع
العائالت �إىل منازلها..

�سامر ال�سيالوي
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«سـنودن» يمـهــد لـعـودة الـحــرب الـبــــ
مــلــــف الـعـــدد

ما يزال مسلسل الموظف السابق في المخابرات األميركية
إدوارد سنودن ،الذي كشف عن أكبر عملية تجسس
تنفذها الواليات المتحدة وبريطانيا ضد العالم ،يتوالى
تباعًا ويلقي بظالله على العالقات الديبلوماسية ،ليس
فقط األوروبية – األميركية ،بل أيضًا العالقات بين أميركا
الشمالية وأميركا الجنوبية ،السيما بعد اتخاذ دول أميركا
الجنوبية قرارات راديكالية منددة ببرامج التجسس هذه،
مؤكدة تطوعها لمنح سنودن اللجوء السياسي.
م��ا فعله �سنودن �أع��اد �إىل الأذه��ان الأم ��ن ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك��ي ،معلومات
مرحلة حرب اجلوا�سي�س بني الواليات ع��ن وج ��ود ب��رام��ج ح�ك��وم�ي��ة أ�م�يرك�ي��ة
امل�ت�ح��دة ورو� �س �ي��ا ،وا�ستح�ضر كتابات ل��ر� �ص��د ر� �س��ائ��ل وات� ��� �ص ��االت امل�لاي�ين
�أدب��اء كبار مثل «ج��ورج �أوروي ��ل» ال��ذي م��ن امل��واط�ن�ين ،بح�سب م��ا ك�شفه ،ف��إن
حت��دث عن «الأخ الأك�بر» ال��ذي يراقب وكالة الأمن القومي قد �شيدت البنية
ك ��ل م ��ا ح��ول �ن��ا وي �ح �� �ص��ي �أن �ف��ا� �س �ن��ا ،التحتية ال�ت��ي ت�سمح ل�ه��ا بالتج�س�س
واملفارقة �أن الأخ الأك�بر يتج�سد اليوم ع�ل��ى ك��ل ��ش��يء ت�ق��ري�ب�اً ،التن�صت على
يف البلد ال��ذي يزعم �أن��ه الأك�ثر �صوناً االت�صاالت والتج�س�س على املعلومات
للحريات واخل�صو�صيات ،ف��ال��والي��ات وتخزينها وحتليلها ،اجلميع مراقبون
املتحدة قررت �أنه من حقها �أن تنتهك وم�سجلون.
ح�ق��وق ال �ع��امل �أج �م��ع بالتج�س�س على
�أ� �س �ف ��رت ال�ف���ض�ي�ح��ة ال �ت��ي ك���ش��ف
دول ال حت�صى يف �إط��ار �صونها لأمنها ع�ن�ه��ا � �س �ن��ودن ��س�ب�ب�اً ل�ت��وت��ر ال�ع�لاق��ات
القومي.
ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول ع��دي��دة
يف الوقت ال��راه��ن ،يالحق الق�ضاء يف طليعتها رو��س�ي��ا ،وق��د مثلت حادثة
الأم�ي�رك ��ي � �س �ن��ودن ب�ت�ه�م��ة التج�س�س �سنودن ف�ص ًال م��ن �سل�سلة طويلة من
وي �ح��اول حم��ا��ص��رت��ه ح�ت��ى ال يح�صل احل � ��وادث وال �ت��وت��رات ب�ي�ن ال�ط��رف�ين،
ع�ل��ى ال �ل �ج��وء يف �أي م �ك��ان يف ال �ع��امل ،مل ت�شهدها ت�ل��ك ال�ع�لاق��ات م�ن��ذ �أي��ام
ع ّل الواليات املتحدة ت�شفي بع�ضاً من احل� ��رب ال � �ب ��اردة ،وت��رف ����ض احل�ك��وم��ة
غليلها جراء ما �سببه لها.
الرو�سية القب�ض على �سنودن الذي هب
�إىل هونغ كونغ ثم �إىل مو�سكو ،بادّعاء
ت�سريبات خطرية
�أن ��ه مل ي�ع�بر ح��دوده��ا ال��دول �ي��ة ،و أ�ن��ه
لي�س جم��رم �اً يف ن�ظ��ره��ا ،ب��ل مطالب
ل �ق ��د �� �س ��رب حم �ل ��ل ال �ك �م �ب �ي��وت��ر ،بحقوق �أ�سا�سية للمواطنني ،خ�صو�صاً
البالغ من العمر  29عاماً ،وال��ذي كان �أن مو�سكو ال تربطها اتفاقية لت�سليم
يعمل حل�ساب �شركة خا�صة ب��وز �أل��ن املجرمني مع وا�شنطن ،وبالتايل فهي
ه��ام�ل�ت��ون ال �ت��ي ت �ع��اق��دت م�ع�ه��ا وك��ال��ة غري ملزمة بت�سليمه.

وع � � � � � � ��ن ط � � � ��ري � � � ��ق اخ� � � �ت � � ��راق
خ �� �ص��و� �ص �ي��ة االت � �� � �ص� ��االت ،مي�ك��ن
للحكومة الأمريكية الو�صول �إىل
امل �ل �ف��ات اخل��ا� �ص��ة ب��امل���س�ت�خ��دم�ين،
وم� �ل� �ف ��ات ال � �� � �ص� ��وت ،وال� �ف� �ي ��دي ��و،
وال�ب�ري ��د الإل� � �ك �ت��روين ،وال �� �ص��ور
الفوتوغرافية ،وبهذا �أ�صبح برنامج
املراقبة ب��ري��زم امل�صدر رق��م واح��د
لوكالة الأم��ن القومي للمخابرات
امل�ستخدمة يف التقارير التي تعر�ض
ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي ب ��اراك
�أوباما على �أ�سا�س يومي.
حرب باردة جديدة
ال� � � ��� � � �س� � � ��ؤال ال� � � � � ��ذي ي� �ط ��رح ��ه
املراقبون اليوم :هل يت�سبب عميل
اال� �س �ت �خ �ب��ارات �إدوارد � �س �ن��ودن يف
ع ��ودة احل ��رب ال� �ب ��اردة م ��رة أ�خ ��رى
بني رو�سيا والواليات املتحدة؟ وهل
يت�سبب عجز الواليات املتحدة عن
ال�ق�ب����ض ع�ل��ى � �س �ن��ودن ،يف إ���ض�ع��اف
هيبة القوة العظمى يف العامل بعد
�أن � �ش��وه ��س�م�ع�ت�ه��ا ك�ب�ل��د احل��ري��ات
املزعوم؟
ال يزال العميل ال�سابق موجوداً
يف ق� ��اع� ��ة ال �ت��ران � ��زي � ��ت يف م �ط��ار
مو�سكو يف رو�سيا ،يف ال��وق��ت ال��ذي
تطالب الواليات املتحدة بت�سليمه
لها متهيداً ملحاكمته.
وع�ك���س��ت ت���ص��ري�ح��ات م���س��ؤويل
ال�ب�ل��دي��ن ع��ن ب� ��وادر خ�ل�اف وت��وت��ر
يف ال �ع�ل�اق ��ات ب �ي �ن �ه �م��ا ،ح �ي��ث ق��ال
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني،
�إن بالده مل ي�سبق لها �أن �سلمت �أي
�شخ�ص �إىل بلد آ�خ��ر ،ولي�س لديها
�أي ن�ي��ة للقيام ب��ذل��ك ،م�ضيفاً �أن

�سنودن ميكنه البقاء يف مو�سكو �إذا توقف
وب ��ر�أي كثريين ،ف ��إن م�سل�سل ه��روب
ع��ن ت�سريب معلومات ع��ن ب��رام��ج ب�لاده �سنودن يظهر مالمح حرب عاملية جديدة
التج�س�سية ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ه ��دد فيه ب��د�أت ظاللها تنك�شف على �صعيد عاملي،
امل�س�ؤولون الأمريكيون رو�سيا من عواقب ف �ب��وق��وف �ه��ا ب �� �ش �ك��ل وا�� �ض ��ح م ��ع � �س �ن��ودن
عدم ت�سليمه ،حيث طالب وزير اخلارجية وموافقتها على ت�سهيل ع�ب��وره وم��روره
الأم�ي�رك ��ي ج ��ون كريي رو�سيا بت�سليم بالعا�صمة مو�سكو بعد ف��راره من هونغ
� �س �ن��ودن ،م� � ؤ�ك ��داً �أن وا�شنطن ال ت��ري��د كونغ لتاليف طلب ت�سليمه �إىل وا�شنطن،
امل��واج �ه��ة ،م��ع ذل��ك ه�ن��اك م��ن ق ��ر�أ ه��ذه تكون رو�سيا بوتني قد �سجلت بذلك نقطة
ال �ت��وت��رات ع�ل��ى �أن �ه��ا ب��داي��ة حل��رب ب��اردة �أخ� ��رى يف امل�ع��رك��ة الأي��دي��ول��وج �ي��ة التي
جديدة بني الدولتني.
تخو�ضها �ضد الدميقراطيات الغربية.
ال �شك �أن م�س�ألة �سنودن ،الذي �سرق
ال� �ي ��وم تتعامل مو�سكو وبكني م��ع
ال قومياً ،وذلك على
كنزاً من �أ�سرار الوكالة الأمريكية الأكرث �سنودن باعتباره بط ً
� �س��ري��ة ،و� �س��رب �ه��ا ل���ص�ح�ي�ف��ة ال �غ��اردي��ان ال��رغ��م م��ن ع��دم دف��اع�ه�م��ا ع��ن احل��ري��ات
ال�بري�ط��ان�ي��ة ق�ب��ل �أن ي�ف��ر �إىل مو�سكو ،العامة يف خطاباتهما ال�سيا�سية ،ولكن
ت�ساعد يف �إظهار مدى ال�ضعف الذي تبدو هذه الق�ضية حتديداً تفيدهما كثرياً يف
عليه وا�شنطن من هذا املوقف ،خ�صو�صاً الرد على االتهامات التي توجه لهما على
عندما تكون عاجزة عن فر�ض �إرادتها.
ن�ط��اق وا� �س��ع م��ن ق�ب��ل ال��والي��ات املتحدة
ال � � � � � �ي � � � � ��وم ،م� � � � ��ن ال � � � ��وا�� � � � �ض � � � ��ح �أن ب �� �ش ��أن �أن �� �ش �ط��ة ال�ت�ج���س����س الإل� �ك�ت�روين
الواليات املتحدة تخ�سر هيبتها بتحدي وان �ت �ه��اك ح �ق��وق الإن �� �س ��ان واحل ��ري ��ات،
رو�سيا وال�صني لأوباما ب�سبب �سنودن ،وال وبالن�سبة لرو�سيا خا�صة ه�ن��اك ف�صول
ي�ست�سيغ القادة الأمريكيني ذلك ،بحيث أ�خ� � � ��رى م� ��ن خ �ل �ف �ي��ات امل ��واج � �ه ��ة ت�ل��ك
ال ي�ستطيع �أقوى رجل يف العامل الإم�ساك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اخ �ت�لاف ر ؤ�ي � ��ة ال �ب �ل��دي��ن مع
ب�أحد �أكرث الرجال املطلوبني يف العامل� ،إذ املواقف الغربية جتاه الأزم ��ة ال�سورية،
�إن خ�صوم وا�شنطن التقليديني يبدو �أنهم وب�صفة عامة ،ف��إن ق�ضية �سنودن تظهر
ي�ستمتعون بال�ضائقة التي ت�شعر بها �إدارة امل � ��دى ال � ��ذي ت �ب��دي ب ��ه مو�سكو وبكني
�أوباما.
ا�ستعدادهما للت�صعيد يف مواجهة الغرب.
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ـــاردة إلى الـواجهـة

�أمريكا الالتينية
ه� ��ذا وت �ت �ف��اع��ل ق���ض�ي��ة �إدوارد
�سنودن الذي ك�شف عن �أكرب عملية
جت�س�س ت�ن�ف��ذه��ا وا��ش�ن�ط��ن ول�ن��دن
��ض��د ال �ع��امل ،يف أ�م�يرك��ا الالتينية
�إىل ح ��د ك �ب�ي�ر ،ح �ي��ث ت �ط��وع ع��دد
من دول املنطقة يف تقدمي اللجوء
ال�سيا�سي ل�سنودن ،وبالتايل ف�إن ما
فجره �سنودن قد يلحق �أ�ضراراً غري
متوقعة مب�صالح ال��والي��ات املتحدة

يف أ�م�ي�رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ال�ت��ي تعدها
حديقتها اخللفية.
ويف تطور يف ملف ��س�ن��ودن ،ك�شفت
املعلومات �أن �سنودن لديه �آالف الوثائق
يف حالة ن�شرها �سي�ضع الواليات املتحدة
يف موقف ح��رج للغاية مع الالتينيني،
حيث �إن ه��ذه الوثائق تت�ضمن كيفية
التج�س�س على كل دولة منها على حدة،
وت�شكل يف الوقت نف�سه� ،أح�سن �ضمانة
لتفادي �سنودن االغتيال.
ولعل �أكرث ردود الفعل �شجباً وحدة

ق ��د � �ص ��درت ع ��ن �أم�ي�رك ��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة،
فالتحدي الكبري يف ملف �سنودن ي�أتي
من ال��دول الالتينية ،بينما متت مللمة
امل�س�ألة داخل االحت��اد الأوروب��ي مل�صالح
�أوروب � � ��ا م ��ع وا� �ش �ن �ط��ن ،ل �ق��د ال�ت��زم��ت
�أوروب � ��ا ال���ص�م��ت ح �ي��ال امل���س��أل��ة ب�شكل
ي�ث�ير ال�ع�ج��ب ،لكنها �آث ��رت ف�ع��ل ذل��ك
خ��وف�اً م��ن الغ�ضب الأم�يرك��ي وتراجع
التعاون االقت�صادي مع وا�شنطن ،الأمر
الذي قد يزيد �أزماتها ،ويف هذا الإطار
ي� أ�ت��ي ت�صريح وزي��ر ال��دف��اع الإ�سباين؛
ب�ي��درو مورني�س ال��ذي ق��ال« :يجب �أن
نبحث ق�ضية التج�س�س الأمريكي ولكن
ال نن�سى �أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�ساهم
بـ 70يف املئة يف توفري ال��دف��اع لالحتاد
الأوروبي عرب احللف الأطل�سي».
يف امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ت� �ب� �ن ��ت ق � �م ��ة دول
مريكو�سور ،وهي فنزويال والأوروغواي
وال�ب�رازي ��ل والأرج� �ن� �ت�ي�ن ،ال �ت��ي ج��رت
يف الأوروغ� ��واي م��واق��ف مت�شددة جتاه
ال��والي��ات املتحدة ،فاج�أت حتى الإدارة
الأمريكية ،وذكرت تقارير �أن وا�شنطن
قلقة ب�سبب م�شاركة الربازيل يف املواقف
الراديكالية ،وهي التي كانت تتحفظ يف
كثري من مواقف �أمريكا الالتينية جتاه
البيت الأبي�ض ،وكانت تن�أى بنف�سها عن
موقف الدول الالتينية الي�سارية.
يف ه� ��ذا ال �� �ص ��دد� ،أ� � �ص� ��درت ال� ��دول
اخلم�س امل�شكلة ملريكو�سور بياناً �شديد
اللهجة �ضد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،تتهمها
بالتج�س�س ال لأهداف مكافحة الإرهاب،
ب��ل مل�ع��رف��ة امل�خ�ط�ط��ات امل��ال�ي��ة والعلمية
لهذه ال��دول ودول ال�ع��امل ،ولت�ستعملها
�ضدهم.
كما دعا الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
م � ��ادورو� ،إىل ت�ع��زي��ز �أم ��ن الإن�ت�رن��ت يف
املنطقة بعد املذكرات التي �سربها �سنودن
ع ��ن �أن وا� �ش �ن �ط��ن ��ض��ال�ع��ة يف ع�م�ل�ي��ات
جت�س�س �ضخمة يف �أمريكا الالتينية.
وظ� �ه ��ر وزي � ��ر خ ��ارج �ي ��ة ف �ن��زوي�لا
�إليا�س جاوا يف حوار تلفزيوين جتاهل
فيه ال�ضغوط الأمريكية ،وق��ال جاوا:
«وزارة اخلارجية واحلكومة الأمريكية
ي �ج��ب �أن ي�ع�ل�م��ا �أن ف �ن��زوي�لا تعلمت
درو��س�ه��ا منذ وق��ت ط��وي��ل ،وه��زم��ت �أي
�ضغوط من �أي جزء يف العامل».

اعتذار أميركي
رغ��م �أن ج�ه��ات ك�ث�يرة ك��ان��ت ت�ع��ول على �إ� �ص��دار ال��والي��ات
وق��ال��ت ج�ه��ات ديبلوما�سية أ�م�يرك�ي��ة رفيعة امل�ستوى �أن
املتحدة اعتذاراً يف بيان �أو ب�شكل �شفهي عرب �أحد قادتها عما ال�ع��دي��د م��ن ادع � ��اءات ��س�ن��ودن اع �ت�برت أ�ن �ه��ا ت�خ��دم م�صالح
مت الك�شف عنه من معلومات حول �شبكة وطرق التج�س�س التي ذات�ي��ة ليك�سب التعاطف لنف�سه يف الأم��اك��ن التي ك��ان يعمل
ت�ستخدمها ح��ول ال�ع��امل� ،إال �أن ال��رد الأم�يرك��ي ج��اء خميباً بها« ،لكن ال نعتقد �أننا ندين باعتذار لأح��د ،ال بل نعتقد �أن
للآمال �إىل حد كبري ،فقد قالت تقارير �إخبارية �صادرة عن اجلذر احلقيقي للم�شكلة هي �أنه لدينا �شخ�ص ما انتهك ثقة
ال��والي��ات املتحدة� ،إن وا�شنطن لي�ست مدينة باالعتذار لأي الواليات املتحدة به ،واختار خ�صوم الواليات املتحدة لك�شف
�شخ�ص ع�ل��ى خلفية ادع� ��اءات التج�س�س م��ن ج��ان��ب م�سرب هذه املعلومات والأ�سرار ،ليتحول �إىل بطل عاملي على ح�ساب
املعلومات �إدوارد �سنودن.
م�صالح الأمريكيني و�أمنهم القومي ال �أكرث».
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ملف «سنودن»
انفجر ملف العميل الأمريكي �إدوارد �سنودن عندما ك�شف عن �أن الواليات املتحدة متتلك
برناجماً للتج�س�س على العامل بدون ا�ستثناء ،وا�سمه «بريزم» يتجلى يف تقدمي �شركات �أمريكية
مثل غوغل و�آبل و�سكايب والفاي�سبوك بيانات �إىل اال�ستخبارات الأمريكية ،والربنامج الثاين
هو «متربا» ويتمثل يف اعرتا�ض الواليات املتحدة وبريطانيا كل مكاملات وات�صاالت العامل.
وقد تفاعل ملف �إدوارد �سنودن ب�شكل كبري ،واتخذ �أبعاداً جيو�سرتاتيجية حقيقية ب�سبب
هروب �سنودن �إىل ال�صني ثم رو�سيا� ،أي خ�صمي الواليات املتحدة اللذين يزاحمان وا�شنطن
على النفوذ يف العامل.

الأمريكي ،قام بخطوة غري معتادة باالت�صال
طلبات اللجوء
برافائيل كوريا؛ رئي�س الإك��وادور ،حلثه على
يف الوقت ذات��ه ،ا�ستدعت ال��دول اخلم�س ع��دم �إع�ط��اء اللجوء ال�سيا�سي ل�سنودن ،كما
� �س �ف��راءه��ا يف �إي �ط��ال �ي��ا وف��رن �� �س��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا �أج��رى م�س�ؤولون كبار من وزارة اخلارجية
وال�برت �غ��ال ل�ل�ت���ش��اور م�ع�ه��م ب�ع��د ق ��رار ه��ذه ات���ص��االت م��ع ف�ن��زوي�لا لتح�سني العالقات
ال��دول املماطلة يف الرتخي�ص لعبور طائرة وتبادل ال�سفراء بعد �سنوات من التوتر.
من جهتها� ،أبلغت ال�سفارات الأمريكية
رئ �ي ����س ب��ول�ي�ف�ي��ا �إي �ف��و م��ورال �ي ����س الأج � ��واء
الأوروب �ي��ة ،ع��ائ��داً م��ن مو�سكو بعد ح�ضوره يف جميع �أنحاء املنطقة ر�سالة وا�شنطن ب�أن
قمة منتجي ال �غ��از ،حيث ك��ان��ت تعتقد هذه ال�سماح ل�سنودن بدخول �أم�يرك��ا الالتينية،
ال��دول الأوروب �ي��ة �أن��ه يحمل العميل �سنودن حتى ل��و ك��ان ب�شكل غ�ير متوقع� ،سيكون له
عواقب دائمة.
معه على منت الطائرة.
وذك ��ر م �� �س ��ؤول ك�ب�ير يف وزارة اخل��ارج�ي��ة
ورغ��م حتذير وا�شنطن دول العامل ب�أنها
ل��ن تت�ساهل م��ع �أي دول��ة �إذا منحت اللجوء الأمريكية «ال توجد دولة يف هذا الن�صف من
ال�سيا�سي ل���س�ن��ودن ،فقد حت��دت بع�ض دول الكرة الأر�ضية ال تفهم موقفنا يف هذه النقطة،
�أم �ي�رك ��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة ال �ت �ح��ذي��ر الأم�ي�رك ��ي و�أن م���س��اع��دة � �س �ن��ودن م��ن ��ش� أ�ن�ه��ا �أن جتعل
وع��ر��ض��ت على عميل وك��ال��ة الأم ��ن القومي العالقات �سيئة للغاية لفرتة طويلة قادمة».
و�أ�شارت املعلومات �إىل �أن وا�شنطن وجدت
اللجوء ،وهي نيكاراغوا وفنزويال وبوليفيا،
وي �ب��دو �أن ��س�ن��ودن �سيتقدم ب�ل�ج��وء �سيا�سي �أن نفوذها يف �أمريكا الالتينية كان يقت�صر
�إىل رو�سيا ،بح�سب ما �أف��ادت خمتلف و�سائل ف�ق��ط ع�ن��دم��ا حت�ت��اج إ�ل �ي��ه ،مم��ا يعك�س كيف
�أ��ص�ب�ح��ت املنطقة ال�ت��ي ك��ان��ت ي��وم�اً منطقة
الإعالم الرو�سية.
من جانبه ،اتهم الرئي�س البوليفي �إيفو وا�سعة للقوة الأمريكية لديها ثقة متزايدة
م��ورال�ي����س اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم�يرك �ي��ة ب��أن�ه��ا يف قدرتها على العمل ب�شكل م�ستقل ،بعيد
ت���س�ع��ى ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى امل��زي��د م��ن ع�ن��اوي��ن عن الرغبات وامل�صالح والأوام ��ر الأمريكية
ال�ب�ري��د الإل� �ك�ت�روين اخل��ا� �ص��ة مب���س��ؤول�ين �إىل حد متزايد وهو ما يقلق البيت الأبي�ض.
و� �ص �رّح م �� �س ��ؤول��ون أ�م�ي�رك �ي��ون ب��ال�ق��ول
بوليفيني ،بعدما متكنت من احل�صول على
بع�ضها ،ورف�ضت احلكومة البوليفية املوافقة «نفوذنا يف ه��ذه املنطقة يتناق�ص ،من املهم
على الديبلوما�سي ال��ذي ر�شحته ال��والي��ات لإدارة �أوب��ام��ا ووزي��ر اخل��ارج�ي��ة ج��ون كريي
املتحدة لتويل من�صب �سفري وا�شنطن لديها ،تخ�صي�ص مزيد من الوقت للمنطقة ،ودعم
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة البوليفيي ك��ارل��و���س ع�لاق��ات�ن��ا م��ع ب�ع����ض ال � ��دول امل�ع�ت��دل��ة مثل
روم�ي�رو� ،إن �إج� ��راءات امل��واف�ق��ة على املر�شح كولومبيا والربازيل وبريو ،ملقاومة احلركة
ج�ي�م����س ن �ي �ل��ون جت �م��دت ب���س�ب��ب ان �ت �ق��ادات��ه املناه�ضة للواليات املتحدة» ،وذك��رت م�صادر
م�ط�ل�ع��ة �أن ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض ��ش�ع��ر ب��احل�ن��ق
لبوليفيا وفنزويال.
وقد دافع زعماء �أمريكا الالتينية تباعاً ال���ش��دي��د ب�سبب م��واق��ف أ�م�ي�رك��ا الالتينية
عن حقهم يف منح اللجوء ل�سنودن ،معربني املتعنتة ورف�ضها االمتثال للرغبة الأمريكية
ع��ن غ�ضبهم �إزاء م��زاع��م جت�س�س ال��والي��ات بعدم ا�ستقبال �سنودن ،وك�أن الواليات املتحدة
امل �ت �ح ��دة يف امل �ن �ط �ق��ة ،وع ��ر� �ض ��ت ف �ن��زوي�لا �شعرت بحركة مترد التينية ،لذلك بد�أ بع�ض
وب��ول�ي�ف�ي��ا ون �ي �ك��اراغ��وا ،وج�م�ي�ع�ه��ا دول ذات ال�سيا�سيني بر�سم �سيا�سات ال�ستعادة النفوذ
الأمريكي يف �أمريكا الالتينية حتى ال تكون
حكومات ي�سارية ،اللجوء على �سنودن.
ورف ����ض زع �م��اء أ�م�ي�رك ��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة «�أي ال �ع��واق��ب وخ �ي �م��ة يف ح ��ال مت جت��اه��ل ه��ذا
حماولة لل�ضغط �أو الت�ضييق �أو التجرمي» من الإنقالب يف املواقف.
قبل �أي طرف رداً على �أي قرار ملنح اللجوء.
�إعداد هناء عليان
وت ��ردد �أن ج��ون ب��اي��دن؛ ن��ائ��ب الرئي�س
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مصر ..الشعب يدق باب الحرية

حملة الجيش المصري لتطهير سيناء
قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة
ال ي�شكك �أح ��د ب �� �ض��رورة �أن يتخذ
اجل�ي����ش امل �� �ص��ري ق � ��راراً ح��ازم �اً ب�شن
ح�م�ل��ة ع�سكرية رادع� ��ة لتطهري �شبه
جزيرة �سيناء ومنطقة قناة ال�سوي�س
من املنظمات امل�سلحة ،التي ت�ستهدف
��ض�ب��اط��ه و�أف� � ��راده م�ن��ذ خ�ل��ع الرئي�س
ال���س��اب��ق ح�سني م �ب��ارك وح�ت��ى ال�ي��وم،
ول �ك ��ن ال �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ت �ه ��دد ك �ي��ان
الدولة امل�صرية �أكرب من جمرد حملة
ع���س�ك��ري��ة ،وت���س�ت�ه��دف ت�ف�ك�ي��ك ��س��ائ��ر
م�ؤ�س�ساتها وعلى ر�أ�سها القوى الأمنية
والقوات امل�سلحة ،وقد تتحول العملية
«املحدودة» �إىل حرب ا�ستنزاف طويلة،
ما مل تتح�سب القيادة امل�صرية للقوى
اخل �ف �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ف وراء اجل �م��اع��ات
امل�سلحة.
� �ص �ح �ي��ح �أن ال� �ك� �ي ��ان ال �� �ص �ه �ي��وين
«ت�ساهل» م�ؤخراً مع ن�شر قوات م�صرية
�إ�ضافية ،خالفاً ملا ت�سمح به اتفاقيات
كامب ديفيد ،ولكن هذا ال ينفي تورط
الم��ن العام ،ال�شاباك،
املو�ساد ،وجهاز أ
يف ت� ��أزمي ال��و��ض��ع ال�ع��ام يف �سيناء ،ويف
امل�ساعدة على خلق ب ��ؤر التوتر ،ودع��م
املنظمات امل�سلحة املتمردة على ال�سلطة
امل��رك��زي��ة ،لأن «�إ� �س��رائ �ي��ل» مل ت�ت�خ�لّ،
ط��وال ال�ف�ترة املا�ضية ،ع��ن ا�ستهداف
ال�ق��وات امل�سلحة امل�صرية ،واخرتاقها
بزرع العمالء ،كما �أبقت منطقة �سيناء
�ساحة مفتوحة للعبث ب�أمنها والتعامل
مع ع�صابات تهريب ال�سالح واملخدرات
وجتارة الب�شر.
�إن ح�سابات النجاح �أو الف�شل يف عملية
تطهري �سيناء من الع�صابات واملنظمات
امل�سلحة ال تقت�صر على م�ستوى ح�شد
القوات الع�سكرية ال�ضرورية للح�سم،
بل ثمة عوامل �أخرى قد تعرقل املهمة
الع�سكرية وتطيل �أمدها ،وعلى القيادة
امل�صرية �أن تكون جاهزة ملعاجلتها و�أن
تتح�سب لها جيداً قبل الولوج بتنفيذ
العملية:
�أوالً� ،إن ال��دع��م اللوجي�ستي التي
تتلقاه املنظمات امل�سلحة مرتبط ب�شكل
ع �� �ض��وي ب� ��دور �أج� �ه ��زة ال �� �س��ي �أي �إي��ه
الأمريكية واملو�ساد «الإ�سرائيلي» من
خالل دعمهما ل�شبكات التهريب التي
ت�ت��داخ��ل فيها امل���ص��ال��ح امل��ادي��ة لبع�ض
امل �ت �ن �ف��ذي��ن داخ� ��ل ال�ترك �ي �ب��ة ال�ق�ب�ل�ي��ة
ل�سكان �سيناء ،مع حتركات الع�صابات
امل�سلحة ،مبعنى �أن هناك تباد ًال للأدوار
بني جميع الأطراف املعنية.
ث��ان�ي�اً� ،إن خ�برة ع�صابات التهريب
واملنظمات امل�سلحة يف معرفة ت�ضاري�س
املنطقة املعنية قد تطورت وتفوقت على
خ�ب�رة ال��وح��دات الع�سكرية امل�صرية،
التي غابت ع��ن املنطقة خ�لال العقود
الأخ�ي�رة ،وال يعو�ض ع��ن ه��ذا الغياب
ن�شاط �أج�ه��زة اال�ستخبارات امل�صرية،

ألن �ه��ا ظ�ل��ت حت��ت رق��اب��ة م �� �ش��ددة من
جانب ا�ستخبارات الكيان ال�صهيوين
والواليات املتحدة.
ثالثاً ،لطاملا جل�أ امل�سلحون املن�ضوون
حت��ت ل ��واء تنظيم ال�ت��وح�ي��د واجل �ه��اد
وجم �ل ����س � � �ش� ��ورى امل� �ج ��اه ��دي ��ن� ،إىل
اله �م��ال الر�سمي
ا��س�ت�غ�لال مفاعيل إ
وغ �ي��اب م���ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة ،فاختلقوا
لأنف�سهم «مظلومية» ت�برر وجودهم،
وت�ت�ج��اوب معها ال���ش��رائ��ح املهم�شة يف
جم �ت �م��ع � �س �ي �ن��اء ،وو� �ض �ع��ت يف ��ص�ل��ب
ع �ق �ي��دت �ه��ا «اجل� �ه ��ادي ��ة» ال ��دع ��وة �إىل
الن �ف �� �ص��ال ع��ن امل ��رك ��ز ،مب��ا ي���ص��ب يف
إ
نهاية الأمر يف خدمة امل�شروع التو�سعي
الذي ي�ستهدف تق�سيم م�صر واقتطاع
�أج� ��زاء م��ن �أرا� �ض �ي �ه��ا مل�صلحة ال�ك�ي��ان
ال�صهيوين.
ل�ق��د �أظ �ه��رت ال �ت �ج��ارب ال���س��اب�ق��ة يف
احل� ��رب امل��زع��وم��ة ع �ل��ى الإره � � ��اب� ،أن
املنظمات املو�صوفة بالإرهاب تزداد قوة
وانت�شاراً ،ب��دل �أن ت�ضعف �أو ترتاجع،
كلما ا�شتدت احلمالت �ضدها ،وال�سبب
يف ذلك ال يعود �إىل قدراتها الذاتية� ،أو
ديناميكيتها اخلا�صة ،كما يروّج معظم
املحللني الع�سكريني وال�سيا�سيني ،بل
لأن ال �ق��وى ال �ت��ي ت��دع��ي احل ��رب على
الإرهاب هي نف�سها القوى التي تدعمها

بالتمويل والت�سهيالت اللوجي�ستية
والت�سليح.
ل�ق��د «��س� ّه�ل��ت �إ� �س��رائ �ي��ل ان�ت���ش��ار 30
�أل ��ف ج �ن��دي ،ول��وائ�ي�ن ون���ص��ف م�شاة
م �ي �ك��ان �ي �ك��ي ،وجم � �م ��وع ��ة � �ص��اع �ق��ة،
وجمموعة مظالت ،ووحدة مهند�سني
ع�سكريني ،ووحدة مدفعية ،و 5طائرات
�أب��ات �� �ش��ي ،وط��ائ��رات �أف  ،16ولن�شات
بحرية ملراقبة امل�ي��اه الإقليمية لرفح
الفل�سطينية وامل �� �ص��ري��ة» ،ول �ك��ن ه��ذا
االن�ت���ش��ار امل �ح��دود وامل �� �ش��روط برقابة
اجل� �ي� �� ��ش «الإ� � �س� ��رائ � �ي � �ل� ��ي» وال � �ق� ��وات
الأم�ي�رك� �ي ��ة ع �ل��ى جم� ��رى ال�ع�م�ل�ي��ات
الع�سكرية ب�ك��ل تفا�صيلها ،ل��ن يكون
ك��اف�ي�اً لتطهري املنطقة م��ن ع�صابات
امل�سلحني ،التي تدعي «�إ�سرائيل» �أنها
ت �ه��دد �أم �ن �ه��ا ،رغ ��م ان �ع ��دام ال�ع�م�ل�ي��ات
�ضدها طوال ال�سنني املا�ضية.
ك�شفت �صحيفة «ه��آرت����س» العربية
«�أن ال�شاباك �أ�س�س م�ؤخراً وحدة خا�صة
ب��ا��س��م وح� ��دة ��س �ي�ن��اء ،ي �ق��وده��ا عميد،
بهدف «�إح�ب��اط العمليات الإره��اب�ي��ة..
خ�صو�صاً يف �ضوء تزايد املخاوف قيادة
م�صر امل�شكلة من حتالف الليرباليني
وال �ع �ل �م��ان �ي�ين وج � �ن ��راالت اجل �ي ����ش»،
وي���ص��ف حم�ل��ل ال �� �ش ��ؤون امل�خ��اب��رات�ي��ة
واال�سرتاتيجية يف ال�صحيفة ،يو�سي

م �ي �ل �م��ان�« ،إن �� �ش��اء ه ��ذه ال ��وح ��دة ب ��أن��ه
ل�م��ن ال�ق��وم��ي
�إج � ��راء ا��س�ترات�ي�ج��ي ل� أ
الإ�سرائيلي».
�إذا �أغفلت القيادة امل�صرية كل هذه
الوقائع� ،أو بع�ض معطياتها الأ�سا�سية،
ومل ت��درج �ه��ا يف ح���س��اب��ات ال �ن �ج��اح �أو
ال�ف���ش��ل� ،ستجد نف�سها يف � �ص��راع مع

الأ�شباح ،ولن تعرف م�صدر التحديات
وح �ق �ي �ق��ة �أح �ج��ام �ه��ا ،و� �س �ت �ق��ع يف فخ
«ا�ست�سهال النتائج املبهرة يف �أ�سابيع
م � �ع� ��دودة» ،ن��اه �ي��ك ع ��ن م��وج��ة ات �ه��ام
ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،كجماعة
الخ � � � ��وان امل �� �س �ل �م�ين» �أو «ح �م��ا���س»،
« إ
م��ع ظ �ه��ور ب�ع����ض امل � ؤ�� �ش��رات ال�سلبية

مصر بين االستدارة األميركية واإلعجاب «اإلسرائيلي»
رغم اخلروج املدوّي جلماعة «الإخوان امل�سلمني» من
حكم م�صر� ،إال �أن امل�شهد امل�صري ما يزال يف حال �صدمة
دولية تعك�سها املواقف املرتبكة للدول الأكرث ت�أثرياً يف
القرار العاملي� ،أو �صياغة احلكام للدول النامية ولوائح
احلكم التي يجب اتباعها ،خ�صو�صاً الدول التي لعبت
دوراً تخريبياً خطرياً خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية
يف الدول العربية ،ال �سيما الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا وفرن�سا ،وتركيا التي تع�شع�ش الأح�ق��اد يف
م�سامات �سلطتها.
وم ��ا ب�ي�ن ال �غ��رب امل�ت�م�ث��ل ب��وق��اح��ة ال � ��دول ال�ث�لاث
املذكورة ،وتركيا الفك املت�أهب دوم�اً الفرتا�س العرب،
يتحرك ال��وح����ش ال�صهيوين ع�بر «�إ��س��رائ�ي��ل» ،ليزرع
ال�شكوك يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية ،بغ�ض النظر
عن حقيقة املرامي التي اعتمدتها القيادة الع�سكرية
وال �ت�بري��رات امل�ستلهمة ل�ل��وق��وف �إىل ج��ان��ب «ال �ث��ورة
الت�صحيحية» �أو ا��س�ت�ع��ادة ال �ث��ورة م��ن خ��اط�ف�ي�ه��ا� ،أو
الوقوف �إىل جانب ال�شعب املقهور.
ويبدو �أن «�إ�سرئيل» �سبّاقة �إىل حجز مكانها� ،أو على
الأقل ت�سعى �إىل ذلك ،لتعوي�ض اخل�سائر مع التغيريات
احلا�صلة.
ب��ال�ط�ب��ع ،ل�ي����س م��ن ال���س�ه��ل ��س��ري�ع�اً ك���ش��ف ب��واط��ن
املوقف «الإ�سرائيلي» الذي كان اعترب خ�سارة الرئي�س
الخ � � ��واين» حم�م��د م��ر��س��ي �أك�ب�ر م��ن خ �� �س��ارة �سلفه
« إ
ح�سني مبارك� ،سيما �أن الرهان على ال�سي�سي اقرتن
بلعبة ا�ستخباراتية متقنة م��ن حيث ال�سبك بالقول

«�أنت ال حتتاج �إىل عني مميزة لر�ؤية التعاطف العميق
والإع�ج��اب من النخبة «الإ�سرائيلية» ،فبالكاد يخفى
هذا الإعجاب بقائد القوات امل�سلحة يف جارتنا اجلنوبية
الكبرية ،ال�شخ�ص الذي �سجن الرئي�س املنتخب م�ؤخراً.
�أم ��ا وا��ش�ن�ط��ن ف�ي�ت��أرج��ح م��وق�ف�ه��ا م��ع م�ي��ل ب��اجت��اه
التعاطي الإيجابي مع تطورات الو�ضع امل�صري؛ على
قاعدة االلتفاف الالحق ،واخلطوة الأوىل هي �إعالن
وزي��ر اخلارجية ج��ون ك�يري من الأردن �أن �أمريكا مل
ت���ص��در ب�ع��د ح�ك�م�اً بخ�صو�ص �إذا م��ا ك��ان��ت الإط��اح��ة
مبر�سي متثل انقالباً �أم ال ،وهذه اال�ستدارة التي تن�سف
امل��واق��ف ال�سابقة لوا�شنطن اق�ترن��ت مبحاولة ابتزاز
يبدو �أن املطلوب اال�ستجابة لها بعيداً عن الأعني� ،إذ قال
كريي �أي�ضاً �إن املوقف امل�شار �إليه �صعب وبالغ التعقيد،
والرئي�س �أوباما عبرّ عن تخوفه من خلع مر�سي ،لذلك
نقوم بتقييم الو�ضع� ..إن هناك عدداً كبرياً من النا�س
يثقون باحلكومة احلالية ،وهو ما يعطيها ق��درة على
اتخاذ القرارات.
اال�ستدارة الأمريكية لي�ست وليدة مراجعة �أخالقية،
�إمن��ا بعد افت�ضاح م��ا و�صفته ج��ري��دة الأه ��رام امل�صرية
بـ«م�ؤامرة �أمريكية» مل ينفِ �أو يكذب تفا�صيلها �أحد مبن
فيهم الأمريكيون� ،أما خال�صة امل�ؤامرة فهي دعوة الإدارة
الم�يرك�ي��ة الرئي�س مر�سي ع�بر خ�يرت ال�شاطر ال��ذي
أ
التقى ال�سفرية �آن بيرت�سون �إىل االنتقال �إىل م�سجد
رابعة العدوية لإدارة الدولة من هناك ،الأمر الذي يعجل
بتدخل خارجي بحجة كبح جماح الفو�ضى املنت�شرة.

وه��ذا ال�ت��دخ��ل طلبه مر�سي �شخ�صياً ع�بر ات�صال
مبا�شر مع ال�سفرية ،وهو االت�صال امل�سجل لدى دوائر
الأم��ن امل�صرية� ،سيما �أن��ه �أج��ري من الهاتف اخلا�ص
بالفريق ال�سي�سي ،كما �أج��رى مر�سي ثالثة ات�صاالت
م��ن ال�ه��ات��ف نف�سه خ�ل�ال ف�ت�رة ن���ص��ف ��س��اع��ة طلبها
للت�شاور عندما �أبلغ بخيارين -التنحي �أو اال�ستقالة
لا ع�سكرياً
درءاً ل�ل�ف��و��ض��ى ،ف�ق��د ط�ل��ب م��ر��س��ي ت��دخ� ً
مبا�شراً حلماية نظام حكمه ،ويف االت�صال مع املر�شد
حممد بديع طلب �إي�صال توجيهات ب�إ�شاعة الفو�ضى
وال�ع�ن��ف ،ويف االت���ص��ال م��ع ق�ي��ادة ح��رك��ة ح�م��ا���س دع��م
العنف يف �سيناء� ،أم��ا االت�صال ال��راب��ع فقد �أج��راه مع
جنله �أحمد الذي كان يف تركيا للطلب من رجب طيب
�أردوغان التحرك للم�ساعدة يف التدخل الدويل.
بالطبع ،ال ميكن للواليات املتحدة �أن تتجاهل كلياً
 30مليون مل�ؤوا امليادين ب�صوت واحد «ارح��ل» ،رغم
افرتا�سها للحرية والدميقراطية من �أج��ل م�صاحلها
وتغول �أدواتها وحلفائها ،ولذلك ف�إن اال�ستدارة ي�ؤ�س�س
لها عرب تقرير �أمريكي ن�شره موقع «هرجتبلوغ» وفيه
مفا�صل ا�سرتتيجية منها:
 «الإخ � � � ��وان امل �� �س �ل �م��ون» ي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى ت�ق��وي����ضاال� �س �ت �ق��رار والأم � ��ن ،وه ��ذا ل�ي����س يف ��ص��ال��ح ال��والي��ات
املتحدة.
 �إن ما قام به اجلي�ش لي�س لال�ستيالء على ال�سلطة،بل لإع��ادة ال�سلطة التي ا�ستوىل عليها مر�سي ورفاقه
�إىل ال�شعب.
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ناقلة دبابات ع�سكرية م�صرية
متجهة نحو العري�ش �شمال
�سيناء (�أ.ف.ب).

الصراع السعودي  -القطري يحرق «الربيع العربي»

لتدخلهما يف دع��م امل�ن�ظ�م��ات امل�سلحة،
�إن الرتكيز على هذا اجلانب مع �إهمال
الخ� ��رى ،ال ي�ساعد يف ح�سم
ال�ع��وام��ل أ
املعركة ،بقدر ما ي�ضيف �إىل �ضبابيتها،
ويبعدها عن الهدف املن�شود.

عدنان حممد العربي

اعرتفت ال�سعودية  -رغماً عنها  -ب��إم��ارة قطر التي
تعتربها ج��زء ًا م��ن �أرا�ضيها م��ن منطقة الإح���س��اء التي
اقتطعها الإنكليز عن �سيادة العائلة ال�سعودية ،بحجة �أن
معظم القبائل القطرية تعود يف جذورها �إىل جند ،ومنها
قبيلة �آل مرة ،التي اتهمها القطريون مب�ساندة ال�سعودية يف
حادثة مركز اخلفو�س احلدودي عام  ،1992والتي �أ�س�ست
التهام قطر لل�سعوديني بامل�شاركة يف حماولة االنقالب عام
 1995بالتعاون مع الأمري خليفة �آل ثاين (املخلوع بالقوة)
من ولده الأمري حمد بن خليفة (املخلوع بالتنازل).
تتناف�س «قطر ال�صغرى» مع ال�سعودية الكربى م�ستندة
�إىل احتياطات ال�غ��از واحتياطها امل��ايل ،بالإ�ضافة �إىل
احلماية الأم�يرك�ي��ة و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» ،بحيث ت�شكل قطر
«ال �ن��اف��ذة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة» امل�ب��ا��ش��رة على ال �ع��امل العربي
والإ�سالمي ب�شكل ال ت�ستطيع ال�سعودية القيام به حتى لو
�أرادت ،و�إذا ا�ستطاعت القيام به ف�س ّر ًا ال عالنية.
واكبت قطر ما �سمي «الربيع العربي» ،ون�صبت نف�سها
ولي ًا لأمر الثورات العربية ،وناطق ًا ر�سمي ًا للجامعة العربية
وال�شعوب واحل��رك��ات ،وت�صرّفت كممثل �شرعي ووحيد
ل�ل�ث��ورات م��ن جهة ،و َوك �ي��ل ح�صري للم�شروع الأم�يرك��ي
و«الإ�سرائيلي» ،بال�شراكة مع تركيا؛ احلليف اال�سرتاتيجي
ل�ـ« إ���س��رائ�ي��ل» ،بحيث ت��زاوج «امل��ال ال�ق�ط��ري» م��ع «القوة
الرتكية» ل�صناعة اجل�سر االنقالبي لنقل املنطقة �إىل
�أح�ضان م�شروع ال�شرق الأو�سط الأمريكي اجلديد ،القائم
على الطوائف والقوميات وامل��ذاه��ب ،وال��ذي يُ�شطب فيه
م�صطلح الأم��ة ال��واح��دة �أو الوطن املوحد ،بل «الواليات
العربية املتحدة».
�أ�صيب الثنائي القطري (ا َحلمَدان) بالغرور والعجب،
وغرقا يف الأحالم التي راودتهم وتخيلوا لقب «الإمرباطور
ال�ع��رب��ي» ،وك��ذل��ك الثنائي ال�ترك��ي (�أردوغ� ��ان � -أوغ�ل��و)
على أ�جم��اد ال�سلطنة العثمانية ،وبني ال�سلطنة العثمانية
والإم�براط��وري��ة القطرية غ��اب��ت ال�سعودية ع��ن امل�شهد
العربي ،وعن امللف الفل�سطيني ،بعدما �أقام خالد م�شعل يف

الدوحة برفقة ع�ضو الكني�ست عزمي ب�شارة ،وذلك بفتوى
�شيخ الإمارة ال�شيخ القر�ضاوي.
ا�ستيقظ ال�سعوديون فج�أة من �سباتهم ،وطلبوا من
الأمريكيني ا�ستعادة زمام املبادرة ،وذلك لتقييد القطريني
و�إبعادهم ،فا�ستجاب الأمريكيون ،وعزلوا الأمريين ،وطلب
ال�سعوديون مرة ثانية ا�ستالم «االئتالف ال�سوري» (غري
املوحد)� ،شرط �أن تكون رئا�سته وفق املنظومة ال�سيا�سية
ال�سعودية :قبلية  -ع�شائرية  -عائلية.
مت تن�صيب �أحمد اجلربا؛ املطرود من قبيلته �شمر ب�سبب
�سلوكه ال�سيئ ،و�أُبعد القطريون عن ال�ساحة ال�سورية ،وبد أ�
�ضرب �أدواتهم يف �سورية من املتطرفني وال�سلفيني الذين
تبنّتهم قطر ،بعدما ا�ستولدتهم ال�سعودية و�أرادت �إرجاعهم
�إىل «بيت الطاعة».
انتف�ض ال�شعب امل�صري بالتحالف م��ع اجلي�ش ،ومت
�إ�سقاط حكم «الإخ ��وان» ،وبالتايل �سقط ال��دور القطري
يف م�صر ،ف�سارعت ال�سعودية �إىل ح�شد ال��دع��م امل��ايل
ال�سعودي والإم��ارات��ي والكويتي لدعم الثورة الثانية و�سد
الفراغ القطري ،ومنع ابتزاز للثورة ،وطالبت ال�سعودية من
�أمريكا عدم مقاومة الثورة ،علّها ت�ستحوذ عليها وتبعد ك�أ�س
«الإخ��وان» العقائدية وال�سيا�سية عن ال�سعودية واحلركة
الوهابية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،يظهر ال�صراع ال�سعودي  -القطري
بالقوة يف �ساحات اليمن وتون�س وليبيا ول�ب�ن��ان ،وبعد
االنت�صار ال�سعودي على قطر يف �سورية وم�صر ،وامتالك
�أوراقهما (حالياً) ،انتقل ال�سعوديون �إىل فل�سطني ،و�ضغطوا
ملتابعة املفاو�ضات وتعزيز دور الرئي�س حممود عبا�س
وال�سلطة الفل�سطينية ،وحتجيم دور «حما�س» ،التي تعي�ش
م�أزق ًا �سيا�سي ًا و�أمني ًا مع م�صر بعد عزل مر�سي و�إحراق
�أدواتها يف �سورية وم�صر ولبنان ،وحتجيم الدور القطري،
وحت��اول ال�سعودية �أن تدفع (ن�ق��داً) لـ«�إ�سرائيل» مقابل
ت�سهيل دوره��ا مع الثوارت العربية با�ستئناف املفاو�ضات
الفل�سطينية « -الإ�سرائيلية» ،التي لن تُنتج �سوى تنازالت

فل�سطينية و�أرب��اح «�إ�سرائيلية» وهزمية قطرية بال�شكل،
حيث خ�سرت دور «البائع» للق�ضية الفل�سطينية.
تتابع ال�سعودية هجومها حت��ت �ضغط ع��ام��ل الوقت
وامل�ي��دان ،فعلى امل�ستوى الزمني ال بد من �إح��راز �أوراق
عديدة قبل م�ؤمتر جنيف قبل نهاية العام  ،2013وال بد
من حت�سني ظروف امليدان ال�سوري ،ومنع تقهقر املعار�ضة
ميداني ًا وت�شتتها و�ضعفها عرب املعارك الثنائية بني الأكراد
و«الن�صرة» ،وبني «الن�صرة» و«اجلي�ش احلر» ،وبني جلان
الدفاع ال�شعبي وامليل�شيات امل�سلحة ،فاجتهت ال�سعودية
�إىل لبنان علها مت�سك بالورقة اللبنانية و�ضرب املقاومة
و�إزعاجها بال�سيارات املفخخة واخلطاب املذهبي الطائفي
واحل���ص��ار االق�ت���ص��ادي ،ع�بر �إب�ع��اد اللبنانيني املقربني
من املقاومة ،لكنها �ستف�شل يف لبنان العتبار قوة املناعة
للمقاومة ،ومتايز ال�ساحة اللبنانية عن بقية ال�ساحات
العربية ،بالإ�ضافة �إىل قلة اخل�برة واحلنكة ال�سيا�سية
ال�سعودية ،و�سقوط نظرية �أن املال ي�صنع كل �شيء ،فيمكن
�أن ي�شرتي البع�ض �أو يخرب ،لكنه ال ي�ستطيع �أن يبني دو ًال
�أو ي�صنع ثورات �أو زعماء �إال من ورق �أو كيانات من رمل.
�إن ال�ساحات التون�سية والليبية واليمنية بانتظار ا�شتعال
ال�صراع ال�سعودي  -القطري لإ�شعال احلرائق من جديد،
ولن ير�ضى القطريون خ�سارة الدور ب�سهولة ،و�سيقاتلون
لي�س من �أجل االنت�صار �أو الفوز ،بل من �أجل �إف�شال الدور
ال�سعودي و�إخراجه� ،أو توريطه يف ال�ساحات امل�شتعلة بانتظار
و�صول النار �إىل الداخل ال�سعودي من نوافذ متعددة.
الهجوم ال�سعودي يتقدم على حماور عدة ،والقطريون
يغلقون بوابات �إمارتهم طلب ًا للأمان وال�سالمة ،وبناء لطلب
الأم�يرك��ان ،الذين ي�ستدرجون القيادة ال�سعودية للرمال
العربية املتحركة كما و ّرط��وا قطر ،وذل��ك على م�شارف
بدء ال�صراع حول العر�ش بعد امللك عبد اهلل بني الأحفاد
وجناحي بندر بن �سلطان وحممد بن نايف.

د .ن�سيب حطيط

آفاق المرحلة الجديدة في مصر بعد إسدال الستار على حكم «اإلخوان»
 مر�سي ه��و امل���س��ؤول ع��ن �ضياع احلكمم ��ن ب �ي�ن ي ��دي ��ه ع ��ن ط ��ري ��ق ا� �س �ت �ب ��داده،
و�إق �� �ص��ائ��ه ل�ل�م�ع��ار��ض��ة ،وخ ��رج ع��ن م�سار
التجربة الدميقراطية.
 �إن الت�أ�سي�س حلكم دميقراطي ين�ش�أببطء ،لكنه بد�أ يت�شكل وبثبات ،واحلكومة
امل�ؤقتة �أدت اليمني الد�ستورية ،و�أن �صياغة
الد�ستور �ستكون جاهزة بعد �شهر ،وو�ضعت
جدو ًال لالنتخابات الت�شريعية.
ه ��ذا امل��وق��ف ��س�ي�ن���س�ح��ب ع �ل��ى ك��ل من
يوايل وا�شنطن غرباً و�شرقاً ،لكن االختبار
امل���ص��ري مل ي�صل �إىل خ��وات�ي�م��ه ،فهناك
ال�ع��دي��د م��ن ال �ت �ح��دي��ات ،ف��اال��ض�ط��راب��ات
م�ستمرة ،واالقت�صاد ال ي��زال متعرثاً مع
ارت �ف��اع ن�سبة ال�ب�ط��ال��ة ،ومن�سوب ان�ع��دام
الأم ��ن �إىل ازدي� ��اد ،وه ��ذا م��ا يتغلغل فيه
التقرير الأمريكي ليخل�ص �إىل اال�ستنتاج
ال �ت��ايل :يجب على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أال
ت��رت�ك��ب اخل �ط � أ� نف�سه م��رت�ين ،فخريطة
ال�ط��ري��ق وا� �ض �ح��ة ،وع �ل��ى وا��ش�ن�ط��ن دع��م
جهود العمل نحو الدميقراطية والأم��ن
واالزده � ��ار ،وه ��ذا ل��ن يح�صل ب�ين ع�شية
و�ضحاها.

يون�س عودة

م��ع ت�شكيل احلكومة امل�صرية اجل��دي��دة ،برئا�سة
حازم البيالوي ،تكون م�صر قد بد�أت مرحلة انتقالية
الخ��وان» ،و�أ�س�ست
جديدة �أ�سدلت ال�ستار على حكم « إ
مل�سار جديد يف خ�ي��ارات م�صر على �صعيد اخليارات
التي �ست�سلكها �سيا�سياً واقت�صادياً واجتماعياً.
وبغ�ض النظر عن حجم ودور «الإخوان» يف املرحلة
ال �ق��ادم��ة ،وم��ا �إذا ك��ان��وا ��س�ي�ت� أ�ق�ل�م��ون م��ع احل�ق��ائ��ق
اجل��دي��دة� ،أم �سريكبون ر�أ�سهم ويرف�ضون الن�صائح
التي توجه لهم لالنخراط بالعملية الدميقراطية
املقبلة ،ف�إن م�صر وميزان القوى ال�سيا�سي وال�شعبي
ف�ي�ه��ا ق��د ح���س��م ب�غ��ال�ب�ي��ة ك�ب�رى ب�ل�غ��ت  ٪70امل�ع��رك��ة
ب��اجت��اه التغيري يف نظام احلكم القائم و�إن�ت��اج نظام
حكم جديد.
فعلى عك�س ث��ورة  25يناير العفوية ،ف ��إن ث��ورة
 30يونيو الثانية ك��ان لها قيادة ات�سمت بالتنظيم
وو� �ض��وح ال��ر�ؤي��ة وال�برن��ام��ج ،ول�ه��ذا ك��ان��ت حا�ضرة،
�إثر جناحها يف �إ�سقاط حممد مر�سي ،لطرح البديل
االنتقايل على م�ستوى الرئا�سة والآليات التي يجب
�أن تتبع ،والتي �أعلنها املجل�س الع�سكري ،وق��د �أدى
ذلك �إىل تكري�س حقيقتني؛ �إنهاء �أحالم قوى النظام
القدمي ب�إعادة بعث نظام مبارك عرب تنظيم انقالب
رجعي يعيد �إخراجه �إىل النور ،و�إ�سدال ال�ستار على
�إمكانية ع��ودة «الإخ ��وان» �إىل احلكم ،بعد �أن ك�شفت
حقيقتهم وتقدميهم من��وذج�اً �سيا�سياً �أ��ش��د رجعية
من حكم مبارك يتعار�ض مع تطلعات غالبية ال�شعب

امل�صري ،ونتيجة لذلك ،دخلت م�صر يف مرحلة من
التغيري املحكوم بدينامية ث��وري��ة و�شعبية ،حتركها
وتقودها القوة الأكرث ت�أثرياً يف كل مرحلة ،وهذا ما
�أ�شرت �إليه الوقائع التالية:
�إق � ��دام ح��رك��ة مت� ��رد ،ال �ق��وة ال���ش�ب��اب�ي��ة اجل��دي��دة
احليوية املحركة لثورة  30يونيو ،على البدء بحملة
تواقيع على عري�ضة جديدة تدعو �إىل تعليق العمل
باتفاقية كامب ديفيد لتعار�ضها مع ال�سيادة امل�صرية
وح��ق اجلي�ش امل���ص��ري ب��ال��ذه��اب �إىل �سيناء ملحاربة
ق ��وى الإره� � ��اب ،وي�ت�م��اه��ى م��ع ه ��ذا امل��وق��ف ك��ل من
حممد ال�برادع��ي رئي�س ح��زب الد�ستور نائب رئي�س
اجلمهورية لل�ش�ؤون اخل��ارج�ي��ة ،وحمدين �صباحي
رئي�س التيار ال�شعبي (النا�صري).
موقف وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي الذي عك�س
توجهاً نحو اال�ستقاللية عن الواليات املتحدة والدول
الغربية ،رداً على تدخلها يف ��ش��ؤون م�صر ،ودعمها
الخ ��وان» ،وك ��ان م��ن ال�لاف��ت ع�ل��ى ه��ذا ال�صعيد
ل� �ـ« إ
ما قاله ال�سي�سي يف ح�ضرة م�ساعد وزي��ر اخلارجية
الأم�ي�رك��ي ول �ي��ام ب�يرن��ز ب ��أن «الإدارة الأم�يرك �ي��ة ال
ت��رب��ط ب�ي�ن م��ا ح ��دث يف م���ص��ر وامل �ع��ون��ة» فقاطعه
ال�سي�سي ق��ائ�لاً« :احل��دي��ث ع��ن امل�ع��ون��ة الأم�يرك�ي��ة
الع�سكرية ال ي�شغل بال اجلي�ش يف م�صر ،وتهديدنا
بها يوتر العالقة بني البلدين وله �آث��ار �سلبية على
امل�ستفيد منها».
�أم��ا امل��ؤ��ش��ر الثالث فهو ك�لام املتحدث الع�سكري

امل�صري يف مقابلة مع �صحيفة ديلي نيوز عن احتمال
تر�شح ال�سي�سي النتخابات الرئا�سة �إذا «تقاعد وطالبه
ال�شعب بخو�ض االنتخابات الرئا�سية» ،ثم م�سارعة
املتحدث ال�سابق ،با�سم الرئي�س املعزول حممد مر�سي،
يا�سر علي بالقول« :الأر� ��ض متهد لقائد االنقالب
ليكون رئي�ساً مل�صر ،ولتمديد �شرعية ثورة .»1952
�إن مثل هذه املعطيات ت�ؤ�شر �إىل �أن االئتالف املكون
للحكم اجلديد �سيكون اجلي�ش ،يف املرحلة الأوىل ،هو
املحرك الأ�سا�سي فيه ،لكن ال�سيا�سات التي �ستعتمد
�ستكون ح�صيلة ت�سوية ب�ين جميع ق��وى االئ�ت�لاف،
مما يجعل م�صر تتمو�ضع يف موقع �سيا�سي جديد،
ي��رك��ز ع�ل��ى كيفية م�ع��اجل��ة �أزم� ��ات م�صر ال��داخ�ل�ي��ة
وا�ستعادة قوتها ،وقد يكون مفتوحاً على التوجه نحو
اخليار التحرري اال�ستقاليل على امل�ستويات الوطنية
واالقت�صادية واالجتماعية ،وم��ا يعزز ذل��ك مواقف
ال�سي�سي و�صباحي وحركة مترد التي تعك�س التطلع
�إىل ا��س�ت�ع��ادة ن�ه��ج ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر ،وحت�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة
االجتماعية.
ع �ل��ى �أن ه ��ذا االح �ت �م��ال ��س�ي�ك��ون ن �ت��اج � �ص�يرورة
م�ستمرة ومتوا�صلة ،واالنتخابات الرئا�سية املقبلة
حم �ط��ة م�ه�م��ة ت��ر� �س��م م �� �س��ار امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ال�ت��ي
�ستكر�س احلكم االئ�ت�لايف اجلديد وحجم كل طرف
فيه.

ح�سني عطوي
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عربي ــ دولي

�إحدى �آبار النفط
ال�صخري يف والية
نورث داكوتا

ّ
هل تسلم أميركا لروسيا
بقيادة الشرق األوسط؟
ي �ت �ح��دث ب�ع����ض امل �ح �ل �ل�ين ال �غ��رب �ي�ين عن
ان�سحاب �أمريكي من املنطقة� ،أو ما ي�شريون
�إل �ي��ه ب�ق��ول�ه��م �إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��ات��ت
تعترب منطقة ال�شرق الأو��س��ط يف آ�خ��ر �سلم
�أول��وي��ات�ه��ا ،و�إن ك��ل م��ا يح�صل م��ن تطورات
هنا وهناك و�سقوط لهذا احلليف �أو ذاك بات
يف ُع��رف الأم�يرك�ي�ين م��و��ض��وع�اً هام�شياً ال
يدخل يف �صلب اهتمامات الإدارة الأمريكية،
وال ي�شكّل ق�ضية من ق�ضايا الأم��ن القومي
الأمريكي.
ويف حماولة تقييم تلك الأفكار ،يجب علينا
بداية ت�صنيف امل�صالح الأمريكية يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط مل �ع��رف��ة م ��دى ان �ت �ف��اء ه��ذه
امل�صالح �أو ا�ستمرارها ،من هنا ميكن �أن نذكر
�أنه  -تقليدياً  -كان للواليات املتحدة الأمريكية
م�صالح ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ككل ،وهي تتلخ�ص مبا يلي:
�أوالً :م�صادر الطاقة ،فمنذ دخولها �إىل
ال�ساحة الدولية كقوة عظمى� ،أرادت �أمريكا
�أن ت�ضمن حتكمها بتدفق امل��وارد النفطية،
و�أن ي �ك��ون ت���ص��دي��ر ال �ط��اق��ة �إىل الأ� �س ��واق
العاملية حتت �إ�شرافها ،كما حر�صت على عدم
ال�سماح لأي قوة �إقليمية �أوعاملية من التحكّم
بهذا التدفق �أو ال�سيطرة على ممرات الطاقة
ومنابعها.
ويف احل��دي��ث ع��ن «ال �ه �ج��رة الأم�يرك �ي��ة»
مت اكت�شافه
للمنطقة ،ي�شري ه ��ؤالء �إىل م��ا ّ
واحلديث عنه بقوة يف الآون��ة الأخ�يرة ،وهو
اعتماد تقنية التك�سري الهيدروليكي للطاقة
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم�ي�رك� �ي ��ة ،وال ��ذي
�سي�سمح لها  -بح�سب «وكالة الطاقة الدولية»
 -ب� ��أن ت�صبح �أك�ب�ر منتج للنفط يف ال�ع��امل

بحلول العام  ،2020متجاوزة بذلك ال�سعودية
ورو�سيا ،ويف هذا املجال يتحدث بع�ض خرباء
الطاقة املتفائلني عن ع�صر «نه�ضة الطاقة
الأمريكية» ،التي �ست�سمح لها ب�أن تعود ك�أهم
قوة اقت�صادية عاملياً بف�ضل هذه النه�ضة.
ث��ان �ي �اً� :أم� ��ن «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ال �ت��ي ال�ت��زم��ت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�ن��ذ زم ��ن ال ��دف ��اع عنها
ودعمها �سيا�سياً وع�سكرياً وم��ادي�اً ،ويف هذا
�أي�ضاً يعترب ه��ؤالء �أن ال�سعي احلثيث جلون
كريي ال�ستئناف املفاو�ضات بني الفل�سطينيني
و«الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين» ه��و حم��اول��ة ج��دي��ة لدفع
عملية ال���س�لام ق��دم �اً ،ومت �ه �ي��داً الن�سحاب
ت��دري�ج��ي م��ن االل �ت��زام��ات جت��اه «�إ��س��رائ�ي��ل»

الفراغ االستراتيجي الذي
سيتركه األميركيون
في المنطقة سيغري
قوى دولية وإقليمية
لملئه ..ولعل أكثر دولتين
مرشحتين لهذا هما
روسيا وإيران

ب�إظهارها قادرة على الدفاع عن نف�سها ،وهو
ما قد يكون الأمريكيون قد �سعوا �إليه من
خالل ت�سريب خرب الغارة «الإ�سرائيلية» على
الالذقية يف منت�صف متوز احلايل.
ث��ال �ث �اً :الإره � � ��اب ال � ��ذي ل �ط��امل��ا اع �ت�برت
الواليات املتحدة �أنه ي�شكّل خطراً على �أمنها
ال �ق��وم��ي ،وي �ع �ت�بر م� � ؤ�ي ��دو ف �ك��رة «ال �ه �ج��رة
الأم�يرك�ي��ة» �أن ال��والي��ات املتحدة ال تكرتث
ل �غ��رق امل�ن�ط�ق��ة ب�ف��و��ض��ى أ���ص��ول�ي��ة تكفريية
ع��ارم��ة ،م��ا دام ��ت ت�ق� ّو���ض ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ال

الواليات المتحدة ما تزال تنضح عنصرية
م ��رة �أخ� ��رى ت�ن���ض��ح ال�ع�ن���ص��ري��ة يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية يف �أب�شع �صورها ..بحيث تبدو
الأم��ور وك��أن نهج ع�صابة «كوكل�س كالن» ما زال
�سائداً ،وك�أنه ال يحكم هذه «الإمرباطورية» الآن
رجل زجني.
�سيادة ال��رج��ل الأبي�ض يف ب�لاد العم �سام ما
ت ��زال ه��ي ال �ت��ي حت ��دد ن�ه��ج احل �ي��اة وال �ع�لاق��ات
االجتماعية ،حيث يبقى امللونون يف مكانة الدرجة
الثانية يف املواطنية ،وتبقى لهم الأحياء الفقرية
واملهملة والع�شوائية ،كحي الزنوج يف هارمل.
ويف ك ��ل م� ��رة ت �ت �ب��دى يف ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
العن�صرية ون �ظ��ام ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ب��أ��ش�ك��ال
خمتلفة ،و�آخرها كان مقتل �شاب زجني ابن 17
عاماً ا�سمه ترايفون مارتن ،قتله �شرطي �أبي�ض
ا��س�م��ه ج ��ورج زمي��رم��ان يف ��ش�ه��ر ��ش�ب��اط ،2012
وبعد �سنة و� 5أ�شهر بر�أته هيئة املحلفني يف والية
فلوريدا ،رغم �أن اعتقال القاتل كان قد مت بتهمة
انتهاك احلقوق املدنية لل�شاب مارتن.
املفارقة �أن الرئي�س الأمريكي الزجني ،باراك
�أوب��ام��ا ال��ذي هزته جرمية قتل ال�شاب مارتن
اب��ن جلدته ،اع�ترف �أن��ه «ل��و ك��ان الأم��ر ح�صل
قبل  35عاماً ،كان ميكن �أن �أكون �أنا ترايفون

مارتن» ..لكن �أوباما يف ذات احلني جتنب انتقاد اللبنانية الأ�صل هيلني توما�س ،التي كانت تبدي
حكم هيئة املحلفني التي اعتربت �أن زميرمان على ال��دوام تعاطفها م��ع وطنها الأ�صلي لبنان
ق ��ام ب��ال��دف��اع امل �� �ش��روع ع��ن ال�ن�ف����س ،م�ع�ترف�اً ومع الق�ضية الفل�سطينية ،وهي كانت حترج دائماً
باحلكم العن�صري لهذه الهيئة بقوله« :لقد الر�ؤ�ساء الأمريكيني منذ �أن بد�أت عملها يف البيت
�أ�صدرت هيئة املحلفني حكمها ،وبهذه الطريقة الأبي�ض مع الرئي�س جون كندي عام  ،1961حيث
ي�سري نظامنا»� ،إذاً ،ال��رج��ل الأ� �س��ود يف البيت كانت ت�صيغ �أ�سئلتها النارية بطريقة ذكية تفاجئ
الأبي�ض ،يعرتف بطريقة غري مبا�شرة بعدالة بها �أ�سياد البيت الأبي�ض املتعاقبني� ..إىل �أن جاء
احل �ك��م ،مم��ا يعني �أن ��ه ال ي�ع�ترف �إال ب�سيادة يوم ال�سابع من حزيران  2010حينما اعرت�ضها
ق��ان��ون «�سيده الأب�ي����ض» ،رغ��م �أن التظاهرات احلاخام ديفيد ني�سنوف لي�س�ألها أ�م��ام الكامريا
التي دعت �إليها اجلماعات املدافعة عن احلقوق ع��ن تعليقاتها ع��ن « إ���س��رائ�ي��ل» فقالت« :ق��ل لهم
املدنية عمت عدداً من املدن الأمريكية من �أجل �أن يخرجوا م��ن فل�سطني ،وعلى الإ�سرائيليني
املطالبة ب�ـ«�إح�ق��اق ال�ع��دل» ،وتعديل القوانني الذهاب �إىل �أوطانهم يف بولندا و�أملانيا و�أمريكا
التي ت�شرع مبد�أ ال��دف��اع عن النف�س ،ويذهب وغريها من الأمكنة» ..أ�ث��ار هذا املوقف عا�صفة
�ضحيتها دائماً الزنوج.
ق��وي��ة � �ض��د ت��وم��ا���س م ��ن ال ��دوائ ��ر ال�ع�ن���ص��ري��ة
ث �م ��ة �� �ص ��رخ ��ات ع� ��دي� ��دة ان �ط �ل �ق��ت يف ه ��ذه الأمريكية ا�ضطرتها لال�ستقالة من من�صبها..
التظاهرات ب�أن قتل الفتى الأ�سود يجب �أن يجلب لكن بقيت حقيقة واحدة وهي �أن الواليات املتحدة
تغيريات للمجتمع الأمريكي ،و�أن تلغى القوانني تن�ضح يف كل زمان عن�صرية وبغ�ضاء لكل ال�شعوب
التي ت�سمح بقتل �شخ�ص ملجرد �أن �شرطياً �أو �أي ولكل الأع��راق والأل��وان التي تبحث وتنا�ضل من
رجل �أبي�ض يعتربه م�شبوهاً».
�أجل حقوقها الأ�سا�سية يف امل�ساواة بني الب�شر يف
ب ��أي ح ��ال ،فالعن�صرية الأم�يرك �ي��ة ال�سادية احلقوق الإن�سانية.
واملعادية حلقوق الإن�سان تتعدد وتتلون ،وحت�ضر
�أحمد الطب�ش
هنا مع وفاة كبرية مرا�سلي البيت الأبي�ض ال�سابقة

تدخل يف فلكها ،وال ت�ؤثر ت�أثرياً مبا�شراً على «�إ�سرائيل» ،وي�ؤكد
ه��ذا الأم��ر �أن ال��والي��ات املتحدة ال جت��د ح��رج�اً يف دع��م بع�ض
املجموعات الأ�صولية يف �سورية ،باعتبارها قادرة على التحكم
مب�سار عملها وحتركها.
بعد تفنيد هذه الأق��وال ،نعود �إىل ال�س�ؤال املركزي :فعلياً،
هل ميكن لأمريكا �أن تتخلى عن املنطقة وتهجرها؟
ال ميكن للواليات املتحدة الأمريكية ،ومهما كانت الأ�سباب،
�أن «تتخلى» عن املنطقة بهذه ال�سهولة ،وذلك للأ�سباب الآتية:
�أوالً :يف مو�ضوع ا�ستخراج النفط الأمريكي ،وعلى الرغم من
الأخبار املتفائلة حول حتوّل �أمريكا تدريجياً من دولة تعتمد
على النفط اخلارجي �إىل دولة مكتفية ذاتياً� ،إىل م�صدّرة للنفط
خالل العقدين القادمني ،ف�إن اخلرباء ي�شريون �إىل �أن ارتفاع
كلفة ا�ستخراج هذا النفط قد ال ت�سمح بهذا التفا�ؤل املفرط.
ثانياً :بالنظر �إىل حجم ونفوذ اللوبي اليهودي يف �أمريكا،
ال ميكن للأمريكيني التخلي عن هدف حماية �أمن «�إ�سرائيل»
ودعمها.
ثالثاً :طبيعة التهديدات الإرهابية املتنقلة وغري املتوقعة،
ال ت�سمح للأمريكيني بالتخلي عن �سيا�سة مكافحة الإره��اب
وذلك لأ�سباب داخلية وخارجية عدّة ،لذا� ،إن مكافحة الإرهاب
ت�ف�تر���ض ا��س�ت�م��رار ال��دع��م ال�سيا�سي وال�ع���س�ك��ري الأم�يرك��ي
للعديد من ال��دول يف العاملني العربي والإ�سالمي ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستمرار التعاون اال�ستخباري والأمني مع القوى الأمنية
والع�سكرية يف تلك الدول.
راب �ع �اً :والأه� ��م� ،أن ال �ف��راغ اال��س�ترات�ي�ج��ي ال ��ذي �سيرتكه
الأمريكيون يف املنطقة� ،سيغري حتماً ق��وى دولية و�إقليمية
مللء هذا الفراغ ،ولعل �أكرث دولتني مر�شحتني لهذا هما رو�سيا
و�إيران.
م��ن هنا� ،ستجد ال��والي��ات املتحدة �صعوبة بالغة يف احل� ّد
ب�شكل ملحوظ من انخراطها ال�سيا�سي والع�سكري يف ال�شرق
الأو�سط ،وجتاهل تعاظم الدور الرو�سي يف املنطقة ،خ�صو�صاً
بعد الأزمة ال�سورية ،لذا ،حتى لو �أراد الأمريكيون �أن يهجروا
امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا يعتقد ال�ب�ع����ض ،ف��إن�ه��م ل��ن ي�سمحوا للرو�س
بال�سيطرة عليها ب�سهولة ،مم��ا ي��ؤم��ن لهم ق��وة اقت�صادية
وا�سرتاتيجية هائلة ،ت�سمح لهم مبناف�سة ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية يف منطقة ال�شرق االق�صى ،حيث يقوم الأمريكيون
مبحاولة احتواء للنفوذ ال�صيني فيها ،وقد تكون املناورات التي
�أقامها الرو�س يف تلك املنطقة  -والتي و�صفت ب�أنها مناورات
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رأي
التقاتل في الحقل السوري..
والتذابح على البيدر اللبناني

منقطعة النظري ،مل تر رو�سيا مثلها
م��ن ق �ب��ل  -م � ؤ�� �ش��راً ع �ل��ى �أن ��س�ب��اق
النفوذ بني االثنني لن يقت�صر فقط
على مناطق ال�شرق الأو�سط والبلقان
�أو �أوروب��ا ال�شرقية ،بل �سيتعداه �إىل
امل �ك��ان ال ��ذي تتطلع أ�م�يرك��ا لفر�ض
نف�سها ق��وة ك�برى فيها وه��ي منطقة
املحيط الهادئ.

د .ليلى نقوال الرحباين

طوال عامني ،احتلت الأح��داث يف الإقليم عناوين
الأخ �ب ��ار ،وا��ش�ت�ه��رت �أ� �س �م��اء ق ��رىً مل ت�ك��ن م��ن قبل
معروفة خ��ارج حميطها ،و�أُل�صقت �أو��ص��افٌ «حربية»
ب�ت�ق��اط��ع ال �ط��رق��ات وامل� �ح ��اور ،وك ��ان امل���س��اف��ر يتتبّع
�سريتها بتوا�صل دائم مع �صديق قد �آثر البقاء و�سط
احلريق ،مع �أهله ونا�سه ،و�أبى �أن يت�صالح مع عبثية
«احلرب واملتحاربني» ،ومل يعمل بـن�صائح «الوجهاء»،
ب ��أن ي �ه��ادن «ال ��دخ�ل�اء»� ،أو ي��رح��ل م��ع ال �ن��ازح�ين� ،أو
«يبايع» الأق ��وى ،و�إال ارت � ّد عليه ب � �ـ«الأذى» ع�ن��اده يف
امل�ضي �ضد التيّار اجلارف.
و�صل رفيقا ال��درب �إىل م�شارف ال�ضيعة ،فالحظ
ال�صحايف ،عن بعد ،جمموعات �صغرية من امل�سلحني
ب�ل�ب��ا���س م ��دين ،ي�ن�ت���ش��رون ع�ل��ى الأط� � ��راف ،بع�ضهم
ي��راق��ب امل��داخ��ل م��ن خلف أ�ك ��وام احل �ج��ارة وال�ت�راب،
وبع�ضهم الآخ��ر يتحرك بدوريات تربط بني املواقع،
و�شاء �أن يطمئن ملا ي��راه ،فخاطب �صاحبه مت�سائالً،
«�أراك حتث ال�سري نحوهم بخطى واثقة ..كيف تعرف
�أن ه�ؤالء لي�سوا ممن حذرتني منهم ليلة البارحة»؟
ت��اب��ع امل �� �س��اف��ر � �س�ي�ره ب�ل�ا ت � ��ردد ح �ت��ى �أوق �ف �ه �م��ا
«احل��را���س» على م�سافة لي�ست بعيدة ع��ن احل��اج��ز،

نحمد اهلل بداية على جالء احلقيقة يف جرمية م ��ن الأمم امل� �ت� �ح ��دة ،و�أن ال ��دول ��ة ال �� �س��وري��ة
اغتيال الإعالمي والنا�شط ال�سوري حممد �ضرار ت��رح��ب ب �ع��ودة �أب �ن��ائ �ه��ا ال �ن��ازح�ي�ن م�ه�م��ا ك��ان��ت
جمو ،ون�س�أل له الرحمة ،و�أن يرحمنا �سُ بحانه � �ش��روط �ه��م و�أن ك��ل م��ا ك ��ان م ��ؤم �ن �اً ل �ه��م قبل
من �سيّئي الظن متى يتهافتون على قطف الثمار ن��زوح �ه��م ��س�ي�ت��م ت��أم�ي�ن��ه ال �ي��وم ف ��ور ع��ودت�ه��م.
حتى من على تراب �ضريح ،ون�شكر اجلهات التي هذه هي الر�ؤية العملية ،وهذا هو منطق الأمور،
�سرّعت التحقيق و�سحبت الب�ساط من حتت �أقدام ولي�سمح لنا النائب وليد جنبالط الذي يقرتح
الراق�صني على القبور ،و�سَ حَ بت م��ن �أل�سنتهم �إن���ش��اء خم�ي��م �إي� ��واء ل�ل�ن��ازح�ين ال���س��وري�ين على
ذري�ع��ة ج��دي��دة للهجوم على ح��زب اهلل والطلب الأرا�ضي اللبنانية ..فليحتفظ النائب جنبالط
منه االن�سحاب من �سورية فوراً.
ب��اق�تراح��ات��ه ،ف�ن�ح��ن ن ��درك م���س�ب�ق�اً �أن ن�صف
كما نحمد اهلل ون�شكر ال��وزي��ر م��روان �شربل النازحني ال�سوريني باقون حكماً يف لبنان حتى
لأنه �أع��اد رجال الأم��ن امل ُوجلني بحماية النائب بعد �أن تهد�أ الأم��ور ،لأ�سباب �سيا�سية �أو �أمنية،
أ�ح �م��د ف�ت�ف��ت ،ق�ب��ل �أن ينك�شف �أم �ن �ي �اً وت�صدح ورمبا دينية.
كفى �إدارة ه��ذه ال��دول��ة ع�بر م��ن ال ميتلكون
الأب ��واق نعيقاً على �أن جماعة  14م�ستهدفون
ع�بر انك�شاف �أم�ن��ي ُم�ت�ع� ّم��د ،ي�ه��دف �إىل بداية الر�ؤية ،لأن �إيواء النازح يا معايل وليد بك لي�س
م�سل�سل اغ �ت �ي��االت د ّب��رت��ه ل�ه��م «ح�ك��وم��ة ح��زب جمرد ت�أمني خيمة ولقمة خبز ،وامل�س�ألة تعدّت
اهلل» ،لكننا نُعطي لأنف�سنا فقط احلق بال�س�ؤال :النوم والأك��ل� ،إىل التعدي على رزق اللبنانيني،
مل ��اذا ي�ح�ت��اج ن��ائ��ب م�ث��ل �أح �م��د ف�ت�ف��ت �أو ��س��واه عرب املحالت التجارية ال�سورية ،وكذلك ال�ضغط
ج�ه��از ح�م��اي��ة �أم �ن �ي��ة ،ل��وال �أن ل���س��ان��ه ال�سليط على ال�شقق ال�سكنية ،بحيث ال يجد اللبناين
ج � ّر ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ب��داي��ات ال �ث��ورة ال���س��وري��ة �إىل الباحث عن غرفة للإيجار �سقفاً ي��ؤوي��ه ،وعرب
م�ستنقع ال� ��دم ،وب ��دل �أن ي �ك��ون ك�م��ا انتخبته املناف�سة يف الوظائف على كافة م�ستوياتها ،من
ال�ضنية نائباً عنها يحمل هموم نا�سها ،بات هو التقنيني �إىل املهند�سني برواتب مُناف�سة للرواتب
و�أ�شباهه نوائباً على الوطن والكيان وال�شعب ،امل ُعتمدة يف لبنان ،و��ص��و ًال �إىل املطالبة بحقوق
وا� �س �ت �ج �ل �ب��وا ال ��وي�ل�ات ع�ل�ي�ن��ا وال � �ك � ��وارث ،وال التظاهر والت�سلح� ،إ�ضافة �إىل ع�شرات الأل��وف
��ض��رورة للعودة اىل البدايات وم��ا ارتكب فتفت من امل�سلحني الذين توافدوا خالل الأيام املا�ضية
واملرعبي وال�ضاهر بحق ال�شمال ولبنان حتت �إىل ال�شمال اللبناين ،وفق وك��االت �أنباء عاملية.
ذري �ع��ة م�ن��ا��ص��رة م��ن ن��ا� �ص��روه��م يف � �س��وري��ة؟! فوق  8و� 14آذار نعبرُ  ،لنعبرّ ولو بقلم عن �صرخة
خ�لال ا�ستقباله وزي��ر امل�صاحلة ال���س��وري علي �شعب ون�ق��ول ون�ح�ذّر م��ن �أن �سيا�سة «ال��ول��دن��ة»
ح�ي��در� ،أط�ل��ق العماد مي�شال ع��ون ن��داء جديداً يف ه��ذه ال��دول��ة �ستولد االنفجار الكبري ،وكفى
�ضَ منه ح�لا عملياً لتخفيف �ضغط ال�ن��ازح�ين نكون يف كل ق�ضية ملكيني �أكرث من امللك ،وكفى
ال���س��وري�ين ع�ل��ى ل�ب�ن��ان دمي�غ��راف�ي�اً واق�ت���ص��ادي�اً ا�ستغال ًال ل�صرب املواطن اللبناين ،لأن من قلبوا
و�أم�ن�ي�اً ،بعد �أن بلغ ع��دده��م رب��ع �سكانه ،وبحث الطاولة يف ال��دول امل�ج��اورة لرفع الظلم لي�سوا
ج��دي �اً م��ع ال��وزي��ر ال �� �س��وري �آل �ي��ة ع ��ودة ه ��ؤالء �أقدر من �شعبنا عندما يقرر �أن ي�صرخ الوجع.
ال �ن��ازح�ين �إىل دي��اره��م وف �ق �اً ل�ل���ض�م��ان��ات التي
�أمني يو�سف
يطلبونها �أك��ان��ت داخلية �أو خارجية ،وحتديداً

واقرتب منهما رجل متو�سط العمر بحذر بائن ،و�ألقى
حتية ال�سالم ،فرد الرفيقان ب�أح�سن منها ،ثم اخت�صر
امل�سافر �أ�سباب جميئهما ف�ق��ال�« ،أتينا �إىل �ضيعتكم
عرب الأح��راج ،قا�صدين ناظر املدر�سة ..فقد دعاين
و�صديقي للزيارة حاملا تهد�أ العا�صفة ،وت�صبح املنطقة
يف �أمان».
رح��ب ال��رج��ل بهما ب �ت��ودّد وح�م��ا���س ،وق ��ال« :لقد
عمّم الناظر خرب قدومكما على كل املداخل ،وطلب
�أن نو�صلكما �إىل منزله على ال �ف��ور» ،رك��ب ال��رج��ال
الثالثة عربة يجرها بابو ٌج �أتان ،واجتهوا �صوب �ساحة
ال�ضيعة ،وراح احلار�س يحدثهما عن املجموعة التي
ينتمي �إليها ،وقال« :تطوعنا يف جمموعات م�شرتكة
من كل �أبناء الإقليم ،و�أجمعنا على �أال جنعل �أهالينا
بيئة حا�ضنة لع�صابات اقت�صرت �أعمالها على هتك
احلرمات ،و�سبي الغنائم ،وال بيعة بعد اليوم �إال ملن
يرفع الظلم عن كاهل النا�س».
وق ��ف ال�ن��اظ��ر �أم� ��ام دارت� ��ه حم��اط �اً ب�ج�م��ع �صغري
من النا�س من خمتلف الأع�م��ار ،ممن خ�بروا بقدوم
ال�ضيفني الكرميني ،ف�أحبوا �أن ي�شاركوا يف ا�ستقبالهما
مبا يليق مبكانة امل�ضيف العالية ،وعند امل�ساء ،امتلأ

ديوان الناظر بالزوار ،وابتد�أ ا�ستح�ضار امل�شهد بحلو
�أح��داث��ه وم � ّره��ا ،وراح ال���ص�ح��ايف يكتب مالحظاته
ب���ش�غ��ف مم ��زوج ب��الأ� �س��ى وال �ف �� �ض��ول ،ول �ك��ن فرحته
الكربى جتلّت ب�أن يرى �صورة الألفة والتعا�ضد تطغى
على العالقة بني �أهايل الإقليم بعد املحاوالت الفا�شلة
لبث الفرقة والتباعد.
ا�ستمع امل�سافر بانتباه زائد ملداخلة الناظر ،وفاج�أه
ت�صريحه �أم��ام اجلمع ب�أنه ا�ستعان مع رفاقه بر�ؤية
�ضيفيه لتطهري الإقليم من العابثني ب�أمنه ،و�أ�ضاف،
«بعدما ت�ضاءلت هيبة ال�سلطات العليا ،وان�سحبت من
مناطقنا ب�شكل مفاجئ ،توهم النا�س �أن �أوان التغيري
قد حان ،وكاد املتلهفون لإ�صالح ذات البني �أن ينا�صروا
الدخالء يف ملء الفراغ ،لوال �أن ا�ستدركوا اخلط�أ يف
الوقت املنا�سب ،وت�سلموا ب�أنف�سهم دفة ال�سفينة».
ا��س�ت��ذك��ر امل���س��اف��ر حكمة ال�شيخ اجل�ل�ي��ل يف ق��ول��ه،
«حني يت�ساقط ال��والة دون حراك �أ�صيل من الرعية،
ال جدوى من �إعانتهم على النهو�ض ،ما مل يعرتفوا
ب�ت�ق���ص�يره��م ،وي�تراج �ع��وا ع��ن ظلمهم ال ��ذي �أوح��ى
للمت�آمرين يف ب��ادئ الأم��ر ت�سخري الق�ضية العادلة
لغاياتهم الأنانية».

العزل ..نذير شؤم
لقد �سبق للبنان �أن ذاق م��رارة تداعيات العزل
يف �سبعينيات القرن املا�ضي� ..إذ ،ما كاد يطبق على
جماعة �سيا�سية حتى عال �صوت البارود ،واندلعت
نار الفتنة يف غري مكان من �أرج��اء الوطن ،الذي
ابتاله اهلل بحفنة من ال�سا�سة ،ال خفر عندهم وال
ذمام.
فاملطحنة �إياها ،الأم�س واليوم ،ال�برّاك عينه،
ب�ق��وام��ه وم�ق��وم��ات��ه الطائفية وامل��ذه�ب�ي��ة املقيتة
وال�ب�غ�ي���ض��ة ،وم �� �ص��احل��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة ال���ض�ي�ق��ة،
وال�ك�ي�ل��ة نف�سها ،وال �ق��ذى يف ال�ع�ين ال مي�ي��ز بني
ال�صالح والطالح!
ف� ��إىل ك��ل ال��رائ�ي�ن وامل�ن�ظ��ري��ن ل��وج��وب ال�ع��زل
نقول :كم تفتقرون �إىل العقل والتعقل والب�صر
وال �ب �� �ص�يرة واحل �ك �م��ة واحل �ن �ك��ة ،وط� ��ول الأن � ��اة،
والوطنية! وكم �أنتم بحاجة �إىل نار تطهر نفو�سكم
من �أدران الغرائز اخلبيثة التي تن�ش�أمت عليها ،وال
ندري ما �إذا كنتم قد �أُر�ضعتموها باحلليب..
�أي �ه��ا امل��رت��زق��ة ،ل�ل�م�رّة الأل ��ف أ�ك ��رر :ق�صروا
قلي ًال من �أذانكم امل�صيخة ب�أ�سماعها �إىل اخلارج
امل �ت ��آم��ر ..وق �� �ص��روا أ�ي �� �ض �اً ك �ث�يراً م��ن �أي��ادي�ك��م
امل�ستجدية من اخلارج! والتي �سرعان ما تتحول
�إىل �أدوات ط�ي�ع��ة م �ط��واع��ة ،ل�ل�ع�ب��ث مب �ق��درات
الوطن واملواطنية ،وال�شركة واملحبة ،واحلياة
الواحدة املوحدة!
موالكم و�شفيعكم  -ب��رن��ارد لوي�س  -كم �سهر
من الليايل و�صرف من الوقت وامل��ال ،و�سخّ ر من
الو�سائل ،للو�صول �إىل يومه املوعود ه��ذا! اليوم
ال ��ذي ي��رى ف�ي��ه الإ� �س�ل�ام ينق�سم ع�ل��ى نف�سه ،ال
ب��ل يتناحر فيه الأخ م��ع أ�خ�ي��ه ،بعدما ف�ق��دا معاً
«البو�صلة» ،فا�ستبيح الدم و�أهرق يف غري موقعه!
يا نا�س :لقد خجل الزمان منّا وعنّا ..وبع�ض
وجوهنا مل يعرتيها اخلجل واخلفر حتى ال�ساعة،
ف ��إال َم املكابرة ودف��ن ال��ر�ؤو���س بالرمال؟ �إال َم هذا
التعامي ع��ن احل�ق��ائ��ق ال�ت��ي ب��ات��ت مك�شوفة على
امللأ؟ �إال َم هذا التنكر للواقع؟
يا جت��ار الهيكل� ..أيها اجلهابذة :لقد �سرقتم
ال���ش�ع��ب ف��ر��ص�ت��ه «ال��دمي��وق��راط �ي��ة» وم ��ا زل�ت��م
لا «ال �ل��ي ا��س�ت�ح��وا م��ات��وا»
ت�ن�ط�ق��ون ب��ا��س�م��ه ..ف�ع� ً
ف��ال�ع��زل ك��ان م��ن ن�صيب غالبيتكم ،أ�ن�ت��م الذين
�أغرقتم لبنان واللبنانيني ،مبديوني ٍة ال يعلم �سوى
اهلل متى تتخل�ص �أجياله من �أعبائها وتداعياتها!
�أن�ت��م م��ن بعتم ت��راب لبنان و�أر� ��ض لبنان �إىل
املجهول!
�أنتم من بلطتم البحر وبعتموه �أو اغت�صبتموه
ملكاً خا�صاً لكم ولذراريكم!
�أن �ت��م ي��ا م��ن ب�ع�ت��م ال�ه��وي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة يف �سوق
«ال��دالل��ة» من غري �أن يعرتي وجوهكم بقية من
حياء!
با�سم من ت�أتون اليوم وتنادون بالعزل؟
وع� ��زل م ��ن؟ ع ��زل ال �ك��رام��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة! ع��زل
الكرامة العربية! عزل الكرامة الإن�سانية! عزل
العزة ،والأنفة وال�شمم ،عزل االنت�صار املبني؟ يا
من �أدمنتم االن�سحاق واالنك�سار والذل.
�آ ٍخ منكم ،و�ألف �ألف �أفٍ  ..لو كنتم تتمتعون بنز ٍر
قليلٍ من الإرادة احلرة ،ومثلها من مناقب وقيم
و�أهداب الإ�سالم؛ الدين احلنيف ،وامل�سيحية؛ دين
املحبة ،فتنتف�ضون على نفو�سكم املوغرة بالأحقاد
واملثالب وال�شوائب ،فتنقونها وت�صفونها ،وتحُ لوا
املحب َة مكان البغ�ضاء ،الختلفت ال�صورة �ساعتئ ٍذ
عندكم:
ي��ا ن��ا���س :باملحبة يت�سع لبنان جلميع �أبنائه..
وي�ضيق عليهم حتى االختناق �إذا ما تباغ�ضوا.
ا�سمعوا ..فكروا ..ثم قرروا.
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اقتصاد

«ثقافة الهدر» عنوان كبير في شهر رمضان
درج ��ت ال �ع ��ادة يف ال �� �س �ن��وات امل��ا��ض�ي��ة
ع�ل��ى رب��ط �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك ب��ارت�ف��اع
ن�سبة اال�ستهالك الغذائي والأ�سعار يف �آن
معاً ،واملراقب حلقيقة الأم��ور ،يجد �أن ما
يحدث فعلياً هو ارتفاع يف الهدر ،ولي�س �أي
�شيء �آخر.
يف حني ال جتد الكثري من الأ�سر قوت
ي��وم�ه��ا ب�ع��د ي��وم رم���ض��اين ط��وي��ل ،توجد
على ال�ضفة الأخ��رى �أ�سر عديدة اعتنقت
ثقافة الهدر حتى بات ج��زءاً ال يتجز�أ من
يومها ،م��ن ج��ان��ب ،تعمل امل�ح��ال واملتاجر
على ا�ستثمار رغ�ب��ات ال�صائمني بتكثيف
�إعالناتها الت�سويقية ل�سلعها الغذائية التي
حتث على املزيد من ال�شراء فوق احلاجة،
العبة على وتر اجل��وع ووه��م ال�صائم ب�أنه
�سيتناول أ���ض�ع��اف م��ا ك��ان يتناوله خالل
�أي وج�ب��ة ي��وم�ي��ة ،وم��ن ج��ان��ب آ�خ ��ر ،يقع
امل�ستهلك يف ف��خ الإع�ل�ان ��ات ،ف�ي�ق��وم بال
تفكري ب�شراء هذه ال�سلعة وتلك ،وتتكد�س
�أ�صناف الطعام على مائدته ،ليكت�شف بعد
�أن يتناول �إف�ط��اره املعتاد �أن��ه وق��ع �ضحية
ا�ستغالل م�شاعره بدفعه الق�ت�ن��اء �سلعة
�ستبقى �سلعة �إ�ضافية ملائدته ،وق��د يكون
م�صريها بالنتيجة مكب النفايات ن�سبة
لعدم احلاجة �إليها ،بينما هناك �أ�سر فقرية
تقتات على طبق واحد ال �أكرث ،وقد تكون
بحاجة �إليها لكنها غري قادرة على �شرائها.
حتولت ثقافة الهدر يف �شهر رم�ضان،
ال �ت��ي ت�ت�ن��اف��ى ح�ت�م�اً م��ع روح��ان �ي��ات ه��ذا
ال���ش�ه��ر ال �ك��رمي وم �ق��ا� �ص��ده� ،إىل ث�ق��اف��ة
�سائدة ومنت�شرة يف جمتمعنا لي�س فقط
لدى الأ�سر املي�سورة ،بل حتى لدى الأ�سر
امل�ت��و��س�ط��ة ال��دخ��ل ال �ت��ي ت�ن�ف��ق �أك �ث�ر من
مدخولها يف رم�ضان ،و�إن اقت�ضى الأم��ر
الوقوع يف الديون ،الأطباق القليلة مل تعد
ت�شبع نهم ال�صائمني ،لذلك حتر�ص ربات
البيوت على �إعداد �أ�صناف خمتلفة «احتفاء
بال�شهر ال �ك��رمي» ول �ع��دم ��س�م��اع ت��ذم��رات
�أفراد العائلة.
منط احلياة
ال �شك �أن منط حياتنا اليوم اختلف
ع �م��ا � �س �ب��ق ،ل �ك �ن��ه ب���ش�ك�ل��ه احل � ��ايل ب�ع�ي��د
مت��ام�اً ع��ن ج��وه��ر �شهر رم���ض��ان امل�ب��ارك،
ف �ب��د ًال م��ن ال���ش�ع��ور ب�ج��وع ال�ف�ق�ير نتخم
�أنف�سنا عند الأفطار بتناول �أك�ثر مما لنا
ق��درة على حتمله ،وب��د ًال من �إحياء ليايل
رم�ضان بالعبادة والتقرب من اهلل ،مي�ضي
معظمنا وقته �أمام �شا�شات التلفزيون التي
تتزاحم لتقدمي �أكرب عدد من امل�سل�سالت
وال�برام��ج ،وال���س��ؤال احلقيقي :م��ا ال��ذي
بقي فعلياً من �شهر رم�ضان؟
رمب��ا ال تنفع ح�م�لات ال�ت��وع�ي��ة �ضد
ال� �ه ��در والإ� � � �س � ��راف يف رم �� �ض ��ان ب���س�ب��ب
ك�ثرة و��س��ائ��ل ال�ع��ر���ض واكت�ساحها ملعظم
قنوات التوا�صل ،لكن خ�براء اقت�صاديني
ي�ح��ذرون ال�ي��وم م��ن �أن ارت�ف��اع الأ��س�ع��ار يف
�شهر رم���ض��ان ،ال��ذي ي�شتكي منه الكثري
من املواطنني ،يعود بالدرجة الأوىل �إىل
ممار�ستهم وكيفية ت�سوقهم ،وبالتايل ف�إن
امل��واط �ن�ين ه��م م��ن ي �غ��ذون ط�م��ع ال�ت�ج��ار

ويحثونهم على رف��ع الأ��س�ع��ار ك��ون ه��ؤالء
على يقني ب��أن ب�ضائعم �ستنفد من جراء
الإقبال الكبري على ال�شراء.
عند احل��دي��ث م��ع ��ش��رائ��ح خمتلفة
من املجتمع ،ف�إن الفكرة ال�سائدة بينهم
هو �أن �شهر رم�ضان يحتاج �إىل ميزانية
خا�صة به تختلف عن بقية �شهور ال�سنة،
لكن م��ن ال��ذي �سمح ل�ه��ذه الفكرة ب��أن
ت�سود لت�صبح ق��اع��دة ال ميكن اخل��روج
عنها؟ ومن ال��ذي جعل من هذا ال�شهر
الكرمي عبئاً �إ�ضافياً يف م�صاريفه على
الكثري من الأ��س��ر ،رغ��م �أن كل الإنفاق
الإ� �ض��ايف ي��ذه��ب ه ��دراً وك � أ�ن��ه مل يكن،
بح�سب ما ت�ؤكد الكثري من التقارير.
عادات م�ستحدثة
يف الواقع ،وعلى الرغم من كون هذا
ال�شهر ه��و �شهر ال�صوم وال�سيطرة على
ال�شهوات ،خ�صو�صاً الأك��ل وال���ش��رب� ،إال
�أن ع ��ادات ال�ن��ا���س ق��د ح��ول��ت ه��ذا ال�شهر
م��ع م ��رور ال��زم��ن �إىل ��ش�ه��ر �أك ��ل م��ا لذ
وط��اب وزي��ادة الأوزان والإ��س��راف والهدر
وال �ت �خ �م��ة ،ك �م��ا ت �ب��دل��ت أ�ح � � ��وال معظم
النا�س يف هذا ال�شهر من �شهر للعبادة �إىل
�شهر للت�سايل وال�سهر يف الليل ،والك�سل
والنوم يف النهار و�إحياء الليل يف م�شاهدة
امل�سل�سالت.
ول ��دى �إع � ��داد امل��ائ��دة ال��رم���ض��ان�ي��ة،
ت�ف�ن�ن��ت الأ�� �س ��ر والأ� � �س� ��واق يف ��ص�ن��اع��ات
امل ��أك��والت اخل��ا��ص��ة يف رم���ض��ان ،و�أ��ص�ب��ح
ل ��زام� �اً يف ع� ��رف ال � �ع� ��ادات االج �ت �م��اع �ي��ة
�إع��داده��ا لأف ��راد الأ� �س��ر وال���ض�ي��وف ،و�إال
ف��إن رب البيت لي�س كرمياً �أو أ�ن��ه مق�صر
بحق �أبناء بيته ،ما �أوجب تخ�صي�ص املزيد
من امل��وارد لإن�ف��اق الأ��س��ر على امل��أك��والت،
وامل�ؤ�سف �أن معظم ما يتبقى على املائدة
يذهب �إىل �سلة املهمالت ،لأن هناك عادة
رم�ضانية �أخرى تقت�ضي ب�إعداد الأطباق

ال�ط��ازج��ة ،خ�صو�صاً �أن بع�ض الأط�ب��اق
ال��رم �� �ض��ان �ي��ة ،ك��ال �ف �ت��و���ش وال �� �س �ل �ط��ات
وامل �ع �ج �ن��ات م �ث�ل�اً  ،ت���ص�ب��ح غ�ي�ر ��ص��احل��ة
للأكل يف اليوم التايل.
ب ��ر�أي اخل�ب��راء� ،أدى ت�غ�ير ال �ع��ادات
اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة يف رم �� �ض��ان �إىل �إح� ��داث
طفرات يف الطلب على الكثري من ال�سلع
واملنتجات وعلى �أن��واع حم��ددة منها دون
الأخ� � ��رى ،وب��ال �ت��ايل ف�ق��د �أدرك ال�ت�ج��ار
وم��زودو ال�سلع التي يرتفع عليها الطلب

يف رم���ض��ان ال��زي��ادة امل�ت��وق�ع��ة يف الطلب
اال��س�ت�ه�لاك��ي ،وت���ص��رف��وا ك�م��ا يحلو لهم
ل �ي��زي��دوا م ��ن الأرب � � ��اح ع ��ن ط��ري��ق رف��ع
الأ�سعار.
وال يخفى على �أح��د حقيقة ارت�ف��اع
�أ�سعار ال�سلع واملنتجات الغذائية واملالب�س
عند اق�ت�راب ،وخ�ل�ال ،وب�ع��د ح�ل��ول �شهر
رم�ضان املبارك ،وي�شتكي امل�ستهلكون من
ج�شع ال�ت�ج��ار يف رف��ع الأ� �س �ع��ار ،ولكنهم
يتنا�سون تدفقهم �إىل الأ� �س��واق ل�شراء

احل��اج �ي��ات ال��رم���ض��ان�ي��ة ول � ��وازم ال�ع�ي��د،
ورفع ا�ستهالكهم بن�سب كبرية مع حلول
ه��ذا ال�شهر ال�ك��رمي ،مم��ا يعني �أن�ه��م هم
امل�سبب الأول يف �إحداث طفرة ا�ستهالكية،
وتعترب ه��ذه ال�ط�ف��رة ال�ك�ب�يرة امل�س�ؤولة
الأوىل عن زي��ادة الأ�سعار املو�سمية ،ولو
ق��ام امل�ستهلكون برت�شيد ه��ذه ال��زي��ادة يف
م���ش�تري��ات رم���ض��ان مل��ا ��ص�ع��دت الأ��س�ع��ار
بهذه امل�ستويات.
وي���س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ج��ار وامل �ن �ت �ج��ون رف��ع
الأ� �س �ع��ار ب �ح��ري��ة أ�ك�ب��ر ل��و ك��ان��ت ال���س�ل��ع
حم �ت �ك��رة ،ول �ك��ن أ�� � �س ��واق م�ع�ظ��م ال���س�ل��ع
الغذائية وامل�لاب����س تتمتع ب��درج��ة كبرية
من التناف�س ،ولهذا ف�إن �إلقاء اللوم على
ال �ت �ج��ار وح��ده��م غ�ي�ر م�ن�ط�ق��ي لتف�سري
زيادة الأ�سعار ،وي�شهد هذا ال�شهر ارتفاعاً
كبرياً يف �أ�سعار اللحوم مثالً ،على الرغم
م��ن وج ��ود ع ��دد ك�ب�ير م��ن منتجيها ،ما
ي� ؤ�ك��د وج��ود ق��وة تناف�سية ك�ب�يرة بينهم،
ومع هذا يالحظ ارتفاع �أ�سعارها بقوة يف
�شهر رم�ضان ،وت ��ؤدي زي��ادة الطلب على
ال�سلع الأ�سا�سية كاللحوم واخل�ضروات �إىل
زيادة كبرية يف الأ�سعار ،وينطبق التف�سري
نف�سه على عديد من املنتجات كاملالب�س
واحللويات و�أكالت رم�ضان اخلا�صة.
زيادة الأ�سعار
�إن زيادة الأ�سعار يف �أي وقت تنتج عن
ت �غ�يرات ال�ع��ر���ض وال �ط �ل��ب ،ومل يالحظ
�أخ �ي��راً وال يف م�ع�ظ��م ال���س�ن��وات ال�سابقة
ح � ��دوث ت ��راج ��ع يف ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال���س�ل��ع
الرم�ضانية ،ما ي�برر زي��ادة �أ�سعارها ،من
جهة �أخرى ،ف�إن تدفق الأ�سر �إىل الأ�سواق
وازدح��ام�ه��ا يف رم���ض��ان ،م�ؤ�شر ق��وي على
حدوث طفرة كبرية يف الطلب ،مما ي�ؤكد �أن
االرتفاع الكبري يف اال�ستهالك هو امل�س�ؤول
الأول عن زيادة الأ�سعار يف موا�سم رم�ضان،
وهذه احلقيقة م�ؤ�سفة كون غالبية الأ�سر
ت�شرتي �أكرث مما حتتاج �إليه.
ومي �ك��ن �أي �� �ض �اً الإل� �ق ��اء ب��ال �ل��وم على
احل�م�لات الإع�لان �ي��ة ،ال�ت��ي جنحت طيلة
الأعوام املا�ضية يف حتويل رم�ضان مو�سماً
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي �اً ل �ت �� �س��وي��ق م �ع �ظ��م ب���ض��ائ�ع�ه��ا
الغذائية وغ�ير الغذائية ،ولإغ��راء النا�س
للإقبال على ال�شراء كما لو �أنهم مقبلون
على جماعة من دون �أن ت�ؤثر فيهم موعظة
�أو تثنيهم جتربة ،لأن الدافع النف�سي الذي
مت توظيفه مب�ه��ارة لتحقيق ه��ذه الغاية
ال ي ��زال ف��اع�لاً ،وق� ��ادراً ع�ل��ى اخ�ت�راق كل
التح�صينات التي يتوهم البع�ض �أنه �أقامها
يف وجهه.
باخت�صار ،لقد ارت�ب��ط �شهر ال�صيام
يف الأذهان بالإ�سراف ال�شديد ،على الرغم
من �أن املق�صود منه هو العك�س متاماً ،ويف
غمار الإقبال الكثيف من املت�سوقني على
امل�ح��ال وامل�ت��اج��ر ،وال���س�ب��اق على ��ش��راء ما
ي�سمونه بالعرو�ض املغرية� ،ستبقى حال
ال�شهر الكرمي على ما هي عليه ،و�سيتكرر
احلديث عينه يف كل عام.

هنا مرت�ضى

( العدد  )273اجلمعة  26 -متوز 2013 -

w w w . a t h a b a t . n e t

رمضانيات
اإلعالم ..وتشويه الوجه الحقيقي لرمضان
ا�ستقبلت الأمة الإ�سالمية �شهر
رم�ضان؛ ت�صوم نهاره وتقوم لياليه،
ترتاد امل�ساجد وتقر�أ القر�آن الكرمي،
ت��زي��د فيه �صلتها بخالقها ،ت�سعى
فيه ملر�ضاته ب�سعي خال�ص وعمل
د�ؤوب يقوم على الإخال�ص وحُ بِ اهلل
تعاىل ورجائه ،وال�شوق �إليه واحلياء
م�ن��ه مم��ا ُي���ص�ق��ل �شخ�صية امل�سلم
ويُهذبها ،وي�شعر امل�سلم ب��أن تغيرياً
قد طر أ� على ذاته ،داعماً �صلته باهلل
ت�ع��اىل ،ب��ل ت�شعر الأم��ة مبجموعها
�أن �شيئاً ما ط��ر أ� عليها وهي تتناول
طعام ال�سحور يف وقت واحد ،وتفطر
يف وقت واحد ،وتعي�ش الأجواء التي
تتقرب فيها �إىل اهلل العلي القدير
ال�ن��ا��ص��ر ال � ��رازق ،تتلم�س ال��وح��دة،
وترجو اهلل وتخافه ،وتثق به وتتذلّل
إ�ل� �ي ��ه مب ��زي ��د م ��ن احل � ��ب وال � ��والء
والرباء ،وااللتزام بحدود اهلل تعاىل،
والعمل ب�آداب ال�شريعة الغراء.
لكن هنا يجب �أن نُ�سطر هذه
احلقيقة امل� ؤ���س�ف��ة ،وه��ي �أن معظم
و�سائل الإعالم تقوم بت�شويه الوجه
احلقيقي لرم�ضان ،وتغيري مالمح
�م��ة ،وذل ��ك ع��ن طريق
ر��س��ال�ت��ه لل� أ
ت�صويره للنا�س ب� أ�ن��ه �ضيفٌ ثقيل،
يحتاج م�ست�ضيفوه �إىل الكثري من
الرتويح عن النف�س حتى ي�ستطيعوا
حتمّل وط�أته ،وحتى مي ّر ب�سالم.
الأده��ى والأم� ّر �أن اال�ستعدادات
جتري على قدم و�ساق للتزاحم على
أ�ب��واب رم�ضان قبل قدومه ب�أ�شهر،
لي�س ال�ستنها�ض الأمة ،بل حلَرفها
ع��ن توجهها ،وك� ��أن ال��و��ض��ع الأل�ي��م
ال � ��ذي ت�ع�ي���ش��ه الأم� � ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
ُغيه امل�سل�سالت التافهة والأعمال
ت ِرّ
امل �ن �ح �ط ��ة يف � �ش �ه��ر رم � �� � �ض� ��ان .يف
احلقيقة ،معظم ما يتم بثه للأمة
يزيد ما عليها تعقيداً وف�ساداً و�إبعاداً
ل �ه��ا ع��ن دي �ن �ه��ا ،ف�ل���ص��ال��ح م��ن ه��ذا
التوجه؟ ومن الذي يدعمه؟
�إن امل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات ال � �ت� ��ي ُت �ب��ث
ل�ل�م���س�ل�م�ين «ج ��ري �ئ ��ة» يف ت�ن��اول�ه��ا
ل�ق���ض��اي��ا م �ث��ل ال �ف �� �س��اد ال���س�ي��ا��س��ي
واالج �ت �م��اع��ي وال �ت �ط��رف ال��دي �ن��ي،
فمن هو الذي ي��روّج لفكرة حماربة
«التطرف الديني» غري الغرب؟ ومن
ال ��ذي ي �ح��ارب الإ� �س�ل�ام وامل�سلمني
غري الغرب؟
احل �ق �ي �ق��ة �أن ك ��ل ه� ��ذا ي �ج��ري
يف ظ��ل ال���ص��راع ال��دائ��ر ب�ين الكفر
والإمي��ان واحل��ق والباطل ،ويف ظل
حت� ّك��م ال �غ��رب ب�ب�لاد امل�سلمني ،ويف
ظل الأنظمة احلاكمة التابعة له ،ويف
ظل ازدي��اد اندفاع الأم��ة الإ�سالمية
وتوجهها نحو فهم الإ�سالم من نبعه
ال�صايف القر�آن وال�سنة ،نرى ون�سمع
م��ا يبثه الإع�ل�ام حل��رف الأم ��ة عن
توجهها وم�سارها ال�صحيح.
م ��ن أ�ج � ��ل ذل � ��ك ،وح �ت ��ى ت�ب�ق��ى

الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة وب�ل�اد امل�سلمني
تبعاً لغريها ،تلج�أ �شياطني و�سائل
الإع �ل�ام �إىل ت�شويه وج��ه رم�ضان
احل �ق �ي �ق ��ي ،وت� ��� �ص ��وي ��ره ع �ل ��ى �أن� ��ه
م�ن��ا��س�ب��ة ك�ب�رى وط��وي �ل��ة م��ن �أج��ل
التم ُتّع ب�أ�صناف الأطعمة وال�سهر،
ول �ع��ب ال� ��ورق وجت�م�ع��ات امل��راه�ق�ين
وال�شباب يف ال�شوارع.
�إن �صاحب الب�صرية يرى �أن هذا
ال�شهر الكرمي هو فر�صة عظيمة ملن
يوفّقه اهلل تعاىل ل�صيامه وقيامه،
أم�س احلاجة ملكفِّرات
و�إن امل�سلم يف � ّ
ال��ذن��وب وغفرانها ،حتى ينجو من
ال�ن��ار وي��دخ��ل اجل�ن��ة ،فكان �أن �أنعم
اهلل تعاىل عليه بقيام رم�ضان ليَغفر
له ذنوبه ويُكفّرها ،فيُبعده عن النار
ويفوز باجلنة ،ويحوز على ر�ضوان
اهلل عز وجل.
وم��ن هنا ك��ان كثري من ال�سلف
ي��دع��ون اهلل ت�ع��اىل �ستة �أ��ش�ه��ر قبل
ق��دوم رم�ضان �أن يبلِّغهم رم�ضان،
ف��إذا انتهى رم�ضان دع��وا اهلل تعاىل
�أن يتقبل منهم �صيامه.
هل تعلمون ما هو �شهر رم�ضان؟
�شهر رم�ضان ال��ذي ق��ال اهلل تعاىل
ف�ي��ه���} :شَ � ْه� ُر َر َم �� َ��ض��ا َن ا َّل� ��ذِ يَ �أُن� � ِز َل
ّا�س َو َب ِّينَاتٍ ِمّنَ
فِي ِه ا ْل ُق ْر�آنُ هُ دًى ِلّل َن ِ
ا ْل ُهدَى وَا ْل ُف ْرقَان{ (البقرة.)185 :
يف رم���ض��ان أُ�ن� ��زل ال �ق��ر�آن حبل
اهلل امل �ت�ي�ن ،وف �ي��ه حت�ق�ق��ت ال�ع��دي��د
من الإنت�صارات؛ ففي رم�ضان كان
ان�ت���ص��ار امل���س�ل�م�ين ي ��وم ب ��در ،وف�ي��ه
م � َّ�ن اهلل ع�ل��ى امل�سلمني بفتح مكة،

الكرمي ،وليكن ذلك واج��ب العلماء
والدعاة و�أهل االخت�صا�ص.
ُت � � ��رى ه� ��ل أ��� �ص� �ب ��ح م� ��ن ق�ب�ي��ل
امل�ستحيل �أن نحلم ب�شهر رم�ضان
ي�شبه م��ا ك��ان عليه يف امل��ا��ض��ي من
ال��روح��ان �ي��ات ال��راق �ي��ة ال �ت��ي ت�ف��وح
بعبق الإمي ��ان وال���ص��دق وال�تراب��ط
والإخ��اء وامل��ودة والإح�سان والطهر
وال�ت�ق��وى؟! ه��ل ثمّة فر�صة للحلم
بليالٍ رم�ضانية مت�ل�أ وق��ت النا�س
باملتنوّع املفيد ،جتمع الأ��س��رة حول
ال �ت �ل �ف��از ب �ع��د الإف� � �ط � ��ار ،ت�ع�ل�م�ه��م
أ�م� ��ور دي �ن �ه��م؟ وه ��ل ن�ح�ل��م ب�برام��ج
وحت �ق �ي �ق��ات ت �غ��و���ص يف جم�ت�م�ع��ات
ال� �ب� �ل ��د ،وت� �ت� �ح ��دث ع� ��ن ت� ��راث� ��ه يف
رم�ضان ،وتعي�ش واقعه اليوم يف جدة
ال �ق��دمي��ة م �ث�ل�اً  ،وك��ذل��ك يف ق��دمي
ك��ل مدينة يف ال��وط��ن ال�غ��ايل ،حتى
نربط جيل اليوم بذكريات املا�ضي
والعادات اجلميلة والتاريخ العريق
ب���ص��ورة ج��دي��دة ومبتكرة وج��اذب��ة؟
وهل ميكن لنا �أن ن�سرتيح من �إزعاج
امل �� �س��اب �ق��ات والإع �ل�ان� ��ات ال��دع��ائ�ي��ة
اخلارجة عن احلدود؟ فمن الغريب
�أن عدوى الربامج يف الف�ضائيات قد
بد�أت ت�سري وت�ست�شري ب�شكل كبري،
فالأغلبية ما زال��ت ت��رى أ�ه��ل الفن
وفيه كانت عني جالوت التي انت�صر و�أزم �ن��ة ل�ل�ع�ب��ادة ،ال ت �ك �دّر �صفوها هم �أهل القدوة وال�صدارة والوجاهة
فيها امل�سلمون انت�صاراً عظيماً على م �� �ض��ام�ين � �س��اق �ط��ة �أو إ�ع�ل�ام ��ات يف امل �ج �ت �م��ع ،ول ��ذل ��ك ف��أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م
التتار ،وفيه ك��ان فتح عمورية بني �ساذجة ،فقد بالغت ه��ذه امل�ضامني ي�صرّون  -يف رم�ضان بالذات  -على
امل���س�ل�م�ين ب �ق �ي��ادة امل �ع �ت �� �ص��م ،وب�ين يف الرتفيه غري ال�بريء ،والرتفيه ا�ست�ضافة ما �ش َّذ وخاب من الفنانني
الروم ،وذلك بعد �أن ا�ستنجدت امر�أة امل�ستهزئ بروحانية رم�ضان؛ فكراً والفنانات �أو الراق�صات ،ليقتحموا
باملعت�صم ف�صرخت «وامعت�صماه» ،و�أ�سلوباً ،حتى ليخال للرائي املتابع وقت النا�س يف تلك الأي��ام الف�ضيلة
ف �� �س �م��ع امل �ع �ت �� �ص��م ب ��اخل�ب�ر وج �ه��ز �أن رم �� �ض��ان ه��و م��وع��د لل�ضحك ،وال�شهر الكرمي.
جي�شاً وفتح عمورية ،وفيه انت�صر وت � �ب � � ّل� ��د الإح � �� � �س� ��ا�� ��س ،وال �ت �خ �م��ة
ح� �ي ��ن ن � � �ط� � ��رح ه � � � ��ذه الآراء
ن��ور ال��دي��ن زن�ك��ي على ال�صليبيني ،الإع�لام �ي��ة ال�ت��ي ت�ق��دم وج �ب��ات من والأم �ن �ي ��ات والأح �ل ��ام ف � ��إنّ الأم ��ل
وفيه ا�سرتجع بيرب�س �أنطاكية من العهر والفجور واال�ستهزاء بالدين ي �ح��دو ب �ن��ا �أن ت���س�ت�ج�ي��ب ال �ق �ن��وات
ال���ص�ل�ي�ب�ي�ين ،وف �ي��ه ف�ت��ح امل���س�ل�م��ون وال�سخرية من قيم املجتمع.
املح�سوبة على ب�لادن��ا وامل�م� ّول��ة من
مدينة بلجراد.
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و إ�ع � ��ادة ت�شكيل ال��رم��وز وال �ق��دوات
رم�ضان �صفدت ال�شياطني وم��ردة ر�صيد الأرباح للم�ؤ�س�سة الإعالمية ،يف ح �ي��ات��ه ،ب���ش�خ���ص�ي��ات إ���س�لام�ي��ة
اجلن وغلقت �أب��واب النار فلم يفتح و�إذا ك��ان��ت احل�ق�ي�ق��ة ه ��ي �أن ه��ذه عظيمة ،و�شخ�صيات م��ن ال�ساحة
منها باب ،وفتحت �أب��واب اجلنة فلم الظاهرة تتكرّر علينا كل عام ،فعلينا ال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن رج� ��االت امل�ج�ت�م��ع يف
ي�غ�ل��ق م�ن�ه��ا ب ��اب ،وي �ن��ادي م �ن��اد :يا جت��اه ذل��ك كله �أن ن��درك �أن ال�شعار ال��دي��ن والأدب وال���ص�ح��اف��ة ،لتكون
ب��اغ��ي اخل�ير أ�ق�ب��ل ،وي��ا ب��اغ��ي ال�شر احلقيقي وال �ه��دف م��ن بع�ض تلك احلوارات معهم ثرية ومفيدة.
�أق�صر .وهلل عتقاء م��ن ال�ن��ار وذل��ك ال�ب�رام ��ج ه ��و «رم �� �ض��ان ي �ف � ّرق �ن��ا»،
امل� �ه ��م �أن ن� �ت� �ح ��رر م� ��ن رت ��اب ��ة
كل ليلة» (رواه الرتمذي).
وحتى يتحقق ذلك ال بد من �أمرين و��س�م��اج��ة ال �ق��دوة �أو ال��رم��وز التي
بني
املحموم
من ير�صد التناف�س
أ�سا�سني:
�
حت ��اول أ�ك�ث�ر ال�ف���ض��ائ�ي��ات فر�ضها
القنوات الف�ضائية جلذب �أكرب عدد
 -1زي � ��ادة ج��رع��ة ال��وع��ي ل��دى ع�ل��ى ال �ن��ا���س ،ح�ت��ى ي�ت�ع��رف اجل�ي��ل
من امل�شاهدين حتت �شعار «رم�ضان �أف� ��راد الأ� �س��رة جت��اه ه��ذه ال�ظ��اه��رة �إىل الرموز احلقيقية وال�شخ�صيات
ي �ج �م �ع �ن��ا» ،وه ��و � �ش �ع��ار ي�ل�ف��ت نظر الإع�ل�ام� �ي ��ة ال��رم �� �ض��ان �ي��ة ،وب �ي��ان ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �ح��ق �أن ت �� �س � َّل��ط ع�ل�ي�ه��ا
اجلمهور العربي �إىل ما تقدّمه كل �سوئها ،ونقدها وحت�صني النا�شئة الأ�ضواء ،ف�شهر رم�ضان �شهر عبادة
قناة من برامج الرتفيه وم�سل�سالت من �أثر م�ضامينها.
وتق ُرّب �إىل اهلل ،ف��الأوىل هو تقدمي
ال� ��درام� ��ا ال �ت��ي ال ت �ع��رف م �ع��روف �اً
إن�شاء
�
ب
اجلماعية
 -2املطالبة
ال�برام��ج ال�ت��ي ت��دع��و �إىل ذل��ك ،مع
وال ت�ن�ك��ر م �ن �ك��راً ،ي �ج��د �أن بع�ض
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��ص��ورة ج��اذب��ة وج��دي��دة ،وال�ك��ف عن
ه��ذه ال�برام��ج ترفع �شعار «رم�ضان
�
إعالمية
ل
ا
الو�سائل
هذه
ملحا�سبة
إذا
تقدمي ك��ل م��ا ه��و م��اج��ن؛ اح�ترام�اً
يفرقنا» يف م�ضمونها.
تطاولت على قيم املجتمع� ،أو قفزت حلرمة ال�شهر ،وت�أدّباً مع روحانياته
ن �ع��م ،ال ب��د �أن ي�ع��ي ال�ق��ائ�م��ون على ثوابت الدين� ،أو قدّمت للأمة التي افتقدناها على �شا�شاتنا ،رغم
على هذه الو�سائل �أن للم�سلم �أوقاتاً م��ا ي�ت�ع��ار���ض م��ع روح��ان � ّي��ة ال�شهر كرثتها وتوالدها الذي ال ينتهي.
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عــــــــــالـــــــــم الـــمــــــــــــرأة

مشاكلك في رمضان متعددة ..كيف تواجهينها؟
ِ

ل�صالة الرتاويح مثالً ،ثم �ضعي �أمام كل
ن�شاط الوقت املطلوب تنفيذه.
 -2تن�سيق وتوزيع الأدوار بني �أع�ضاء
الأ� �س��رة يف اخل��دم��ة ،وال �ه��دف ه��و إ�ع�ط��اء
املر�أة حقها يف العبادة.
 -3عدم �إخالء �ساعة يف يوم �أو ليل يف
رم�ضان من نافلة �أو عمل نافع و�صالح� ،أو
على الأقل نية ح�سنة.
 -4اغ� �ت� �ن� �م ��ي الأوق� � � � � � ��ات امل � �ب ��ارك ��ة
وا��س�ت���ش�ع��ري ح��دي��ث ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل
ع�ل�ي��ه و آ�ل� ��ه و� �س �ل��م« :اغ �ت �ن��م خ�م���س�اً قبل
خم�س� :شبابك قبل هرمك ،و�صحتك قبل
�سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل
�شغلك ،وحياتك قبل موتك».

ك �ث�ي�ر م ��ن ال �ن �� �س��اء ي � � ��ردْن ال �ت �ف �رّغ
للعبادة يف �شهر رم�ضان ،وا�ستغالل كل
ال��وق��ت ل �ل �ت��زود م��ن ال �ط��اع��ات ،ل�ك��ن يف
حقيقة الأم��ر يجدن �أنف�سهنّ يف م�شاكل
ك �ث�ي�رة ،ح �ي��ث ت�ت�ك��اث��ر ع�ل�ي�ه��ن الأع �ب ��اء
املنزلية ،والوقوف يف املطبخ ،وعمل �أنواع
خمتلفة م��ن الأط�ع�م��ة وامل���ش��روب��ات ،ثم
ت��أت��ي ال�ع��زوم��ات وال ��زي ��ارات ،وم��ا �أدراك
ما العزومات والزيارات! وي�ضيع الوقت
واجل�ه��د ،وق��د ال ت�ستطيع املواظبة على
�صالة القيام وق��راءة ورده��ا اليومي من
ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،وه �ن��اك �أم ��ر �آخ ��ر ،هو
�إه�م��ال زينتها يف رم���ض��ان ،وق��د تنقطع
ال �ع�ل�اق ��ة ال ��زوج� �ي ��ة ب �� �س �ب��ب الأع � �م ��ال
والأعباء و�ضيق الوقت..
�أخ �ت��ي امل�سلمة ،ه��ذا ه��و ح��ال �أغ�ل��ب
ال�ن���س��اء يف رم �� �ض��ان� ،إال م��ن رح��م رب��ي،
وها نحن نقدّم لك حلوال عملية ملواجهة
امل���ش��اك��ل امل �ت��وق��ع ح��دوث �ه��ا يف رم���ض��ان،
ليتوفر ل��ك ال��وق��ت واجل�ه��د يف رم�ضان
ل�ل�ت�ف��رغ ل�ل�ع�ب��ادة وال �ط��اع��ة ..ن�ق��ف هنا
ونت�ساءل :ما امل�شكالت التي تواجه املر�أة
امل�سلمة املتزوجة يف رم�ضان؟

عدم التعاون مع الزوج على الطاعة

الطعام وال�شراب والعزومات
مل��اذا ارت�ب��ط �شهر رم�ضان بالأطباق
وال��وج �ب��ات وال�ع���ص��ائ��ر امل�خ�ت�ل�ف��ة؟ مل��اذا
ارت�ب��ط بالكميات التي ي�ستهلكها البيت
من الأطعمة املختلفة عن �أي �شهر �آخر؟
مل ��اذا ن ��أك��ل ك �ث�يراً ب�ع��د الإف �ط��ار ون�شرب
وي�ؤثر هذا على اجلانب الروحي ،ون�صل
مل يُفتح باب
�إىل درج��ة ال�ن��وم ال�ك�ث�ير؟ َ
العزومات على م�صراعيه حتى ي�صل �إىل
درج��ة �أن��ه يعطّ لنا ع��ن ��ص�لاة ال�ق�ي��ام يف
رم�ضان؟
�أخ �ت ��ي ال ��زوج ��ة امل �� �س �ل �م��ة� ،إن �شهر

ِ
أنـت

رم�ضان �شهر لي�س كباقي ال�شهور� ،إن��ه
�شهر تُ�ضاعَف فيه الأع�م��ال ال�صاحلات،
وتُفتح �أب��واب اخل�ير ،ويكون ال�صوم فيه
هلل ،وه ��و ال� ��ذي ي �ج��زي ب ��ه ،وم ��ن �آداب
ال���ص��وم �أال ميتلئ م��ن ال�ط�ع��ام يف الليل
بل ي�أكل مبقدار الكفاية؛ ف�إنه «م��ا م أل
�آدم��ي وع��اء �شرا من بطنه» ،ومتى �شُ بع
�أول الليل مل يُنتفع به يف باقيه ،وكذلك
�إذا �شُ بع وقت ال�سحر مل يُنتفع �إىل قريب

وطــفـــــلك

نصائح لطفلك الذي سيصوم ألول مرة
قد ي�شارككِ طفلك ال�صغري �سيدّتي �أو م�صاباً ببع�ض الأم��را���ض ،وت��أك��دي
ال�صيام لأول م��رة ،وهو  -كما الكبار  -م��ن �أن ��ص�ح�ت��ه ج �ي��دة ب� ��إج ��راء بع�ض
ينتظهر قدوم هذا ال�شهر بلهفة ،ليبد�أ الفحو�صات الطبية له قبل رم�ضان.
ب�ت�ج��رب��ة ج��دي��دة وي�خ�ت�بر ق ��درات ��ه يف  -3يف ��س��ن ال�ع��ا��ش��رة ي�ستطيع طفلك
حتمّل العط�ش واجلوع.
ال�صيام دون م�شقة ،مب�ساعدة ب�سيطة
�إل � ّي��ك �إر�� �ش ��ادات ون���ص��ائ��ح لطفلك م�ن��ك ،ك ��أن ت� ؤ�خ��ري ل��ه وج�ب��ة الإف�ط��ار
الذي �سي�صوم لأول مرة:
ال�صباحية �إىل الظهر ،وي�ك��ون الغداء
 ال�صيام بالتدريج:وق��ت امل�غ��رب م��ع باقي الأ� �س��رة ،وبذلك
 -1ب��داي �ةً ،ع �وّدي طفلك على ال�صيام يكون قد �صام �أكرث من ربع اليوم.
يف ��س��ن م�ب�ك��رة ،ح�ت��ى ال ي�صعب عليه  -4ت ��دري� �ج� �ي� �اً ح� � � ��اويل م � ��ع ط �ف �ل��ك
ال�صيام بعد ذل��ك ،ون�صيحتنا ل��ك �أن جتربة �صيام يوم كامل ب�صورة دائمة،
يبد�أ من �سن ال�ساد�سة بال�صوم ل�ساعات واحر�صي على مراقبته ،عند مالحظة
ق�ل�ي�ل��ة ،ث��م ي��زي��د الأم� ��ر ت��دري�ج�ي�اً مع �أي نوع من التعب �أو الدوخة قدّمي له
ال�ت�ق��دم يف ال���س��ن ،لي�صل �إىل م��ا بعد الطعام على الفور.
الظهر ث��م �إىل الع�صر حتى ي�ستطيع � -5إذا ا��س�ت�ط��اع ال�ط�ف��ل �إك �م��ال يومه
ال�صمود �إىل املغرب.
الأول دون م �ت��اع��ب �أو م �� �ض��اع �ف��ات،
�-2إ�صراركِ عليه يف موا�صلة ال�صيام فابدئي جتربة ال�صيام املتقطع� ،أي �أن
خ �ط ��أ ك �ب�ير ،لأن ال �ق ��درة ع�ل��ى حت� ّم��ل ي�صوم ي��وم ويفطر ال�ي��وم ال��ذي يليه،
اجل��وع والعط�ش تختلف من طفل �إىل �إىل �أن ي�صبح قادراً على ال�صيام ب�صورة
آ�خ��ر ،خ�صو�صاً �إذا ك��ان ج�سمه �ضعيفاً طبيعية.

من الظهر ،لأن كرثة الأك��ل تورث الك�سل
وال�ف�ت��ور ،ث��م ي�ف��وت املق�صود م��ن ال�صيام
بكرثة الأكل ،لأن املراد منه �أن يذوق طعم
اجلوع ،ويكون تاركاً للم�شتهي.
و�إليك احللول العملية:
 -1عدم الإ��س��راف يف الأك��ل وال�شرب ،قال
تعاىل} :وك�ل��وا وا�شربوا وال ت�سرفوا �إنه
ال ي�ح��ب امل���س��رف�ين{ ،وق ��ال أ�ي �� �ض �اً�} :إن
املبذرين كانوا �إخوان ال�شياطني{.
 -2ع�ل��ى امل � ��ر�أة جت�ه�ي��ز ب�ع����ض امل ��أك ��والت
وامل�شروبات قبل دخول �شهر رم�ضان بوقت
كافٍ  ،ومن دون �إ�سراف.
 -3ميكن اال�ستعانة باخلادمة �أو �آخرين
م ��ن أ�ه � ��ل امل �ن ��زل ل�ل�م���س��اع��دة يف امل�ط�ب��خ
وتوزيع الأعمال بينهم.
 -4تن�سيق الزيارات الرم�ضانية مع الأهل
واجل�ي��ران والأ� �ص��دق��اء ،ع�ل��ى �أن ُت��راع��ى
الفائدة واملتعة.
 -5احت�ساب النية يف �إطعام الطعام و�صلة
الرحم و�أع�م��ال ال�بر الأخ��رى ،فيكون كل
الوقت الذي تق�ضينه يف املطبخ هو طاعة،
ويف �سبيل اهلل.
�إن امل��رء ليُعجب م��ن ال�صحابة كيف
ك��ان��وا ي �غ��زون وزاده� ��م مت ��رات مي�صّ ونها
فيُقمن �أ�صالبهم �أم��ام �أع��دائ�ه��م! عجب
م��ن ح��ال امل�سلمني ال�ي��وم ال��ذي��ن يق�ضون
نهار رم�ضان يف ال�ن��وم ،وق��د ك��ان أ�ج��دادن��ا
ي� �ج ��اه ��دون يف رم� ��� �ض ��ان ،ف �م��وق �ع��ة ب��در
ال�ك�برى وف�ت��ح مكة والأن��دل����س وعمورية
و�أن�ط��اك�ي��ة وع�ي�ن ج��ال��وت ،ك�ل�ه��ا ك��ان��ت يف
رم�ضان.
ت�ضييع الأوقات وعدم ا�ستغاللها
الوقت �أثمن ما ميلكه الإن�سان ،ولئن
قال القائل« :الوقت من ذه��ب» ،ف��إن هذا
يف احلقيقة يُبخ�س من قيمة الوقت ،فهو

�أغ�ل��ى ك�ث�يراً م��ن ال��ذه��ب ،ال ��ذي �إذا فُقد
ف�إنه ميكن تعوي�ضه� ،أما الوقت فال ميكن
تعوي�ض حلظة منه بكل ذهب الدنيا.
�أخ�ت��ي امل ��ر�أة امل�سلمة ،لقد ف�ضّ ل اهلل
بع�ض ال�شهور على بع�ض ،وبع�ض الأي��ام
وال �ل �ي ��ايل ع �ل��ى ب �ع ����ض ،م ��ن ذل� ��ك ��ش�ه��ر
رم �� �ض��ان ،ول �ي �ل��ة ال �ق ��در ال �ت��ي ه ��ي خري
م��ن �أل ��ف ��ش�ه��ر ،وي ��وم اجل�م�ع��ة وال�ع���ش��ر
الأوائل من ذي احلجة ،ويوم عرفة ،ويوم
عا�شوراء ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم« :ال�صلوات اخلم�س ،واجلمعة �إىل
اجلمعة ،ورم�ضان �إىل رم�ضان مكفرات ملا
بينهن �إذا اجتنبت الكبائر» ،وخري ال�شهور
ه��و ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ،ب��ه ت �ك�ثر ال�ن�ف�ح��ات،
ويعظم الأجر ،ويزداد العفو.
ف��إن مل ن�صبّ من اخل�ير يف رم�ضان،
فمتى؟ و�إن مل جنتهد يف رم�ضان ،فمتى؟
و�إن مل ت�ستغل ف�ضل ه��ذا ال�شهر الكرمي
ون�ن�ه��ل م�ن��ه ف�م�ت��ى؟ ق��د أ� ّم ��ن ر� �س��ول اهلل
��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و آ�ل � ��ه و� �س �ل��م ع �ل��ى دع��اء
جربيل ملا قال« :رغم �أنف عبد دخل عليه
رم�ضان مل يغفر له».
و إ�ل �ي��ك احل �ل��ول ال�ع�م�ل�ي��ة ال��س�ت�غ�لال
الوقت يف رم�ضان:
 -1ح � �دّدي امل �ج��االت ال �ت��ي تتحركني
فيها يف رم�ضان وهي:
 جم ��ال ال�ت�رب �ي��ة الإمي ��ان� �ي ��ة :مثلامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �� �ص�لاة ،وخ �ت��م ال �ق��ر�آن
الكرمي ،و�صالة الرتاويح ،ومراجعة فقه
ال�صيام.
 جم ��ال الأق � � ��ارب والأرح� � � ��ام� :صلةالرحم ،ودعوتهم للإفطار.
 جم��ال الأ��س��رة والأب �ن��اء :متابعتهميف ت��أدي��ة ال�صالة ،وختم ال�ق��ر�آن الكرمي،
وتعليمهم معلومات يف فقه ال�صيام.
 جمال دعوة امل�سلمني لأعمال الرب:دع��وة الأ��ص��دق��اء �أو ال��زم�لاء يف الدرا�سة

م��ن ال��زوج��ات م��ن ت�ع��طّ ��ل ال ��زوج عن
أ�ع�م��ال اخل�ير ،وحت��دث بينهما اخلالفات
ب�سبب الإنفاق �أو العزائم �أو االعتكاف� ،أو
كرثة اخلروج من املنزل يف �أعمال الدعوة.
�أختي املر�أة امل�سلمة� ،أعيني زوجك على
�صالة اجلماعة ،خ�صو�صاً �صالة الفجر،
وت�لاوة ال�ق��ر�آن الكرمي ،وذك��ر اهلل تعاىل،
والإن� �ف ��اق يف �سبيل اهلل ،و��ص�ل��ة ال��رح��م،
و�إطعام الطعام ،فكل هذا يف ميزانك يوم
القيامة.
و�إليكِ احلل العملي:
 -1احت�سبي كل عمل هلل ،حتى تعاونك مع
زوج��ك ،يف طاعة اهلل ،فالدال على اخلري
كفاعله.
 -2ادفعي زوجك للطاعة وكل �أعمال الرب،
ف�ستجدين اخلري والربكة يف بيتك.
انقطاع العالقة الزوجية
ي�شكو الكثري م��ن الأزواج وال��زوج��ات
من انقطاع العالقة الزوجية يف رم�ضان،
لأنه �شهر العبادة ،فبع�ض الزوجات �إذا جاء
رم�ضان يذهنب مع �أزواج�ه��ن عند �أهلهم
ليق�ضوا �شهر رم���ض��ان يف ب�ي��ت العائلة،
وبالتايل وداع �اً للعالقة الزوجية ،وهذه
الزوجة تتمنى �أن يرزقها اهلل بطفل ،وهي
مل تنجب بعد� ،ألي�س من املمكن �أن يكون
هذا الرزق مع بركات �شهر رم�ضان؟
والواجب العملي هو:
 -1اهلل عز وجل قد �أحل للزوجني الرفث
ليلة ال�صيام ،فلماذا ه��ذا البعد واجلفاء
والهجر يف رم�ضان؟!
 -2احت�سبي أ�ج��ر ه��ذه العالقة ،كما جاء
يف ح��دي��ث ال��ر��س��ول « :ويف ب�ضع أ�ح��دك��م
�صدقة».
 -3مطلوب منك  -وم��ن ال ��زوج �أي���ض�اً -
مزيد من احلب وامل��ودة والرحمة والرفق
يف هذا ال�شهر الكرمي.
 -4من يطلب الولد ،وهذا من الرزق،
فال يتباعد يف رم�ضان ،لعل اهلل �أن يكتب
له الرزق ويحقق احللم.
ك� ��ان ال �� �س �ل��ف �إذا ان �ق �� �ض��ى رم �� �ض��ان
ي�ق��ول��ون :رم���ض��ان ��س��وق ق��ام ث��م ان�ف��� ّ�ض،
ربح فيه من رب��ح ،وخ�سر فيه من خ�سر..
ف��اح��ر� �ص��ي �أن ت� �ك ��وين م ��ن ال��راب �ح�ي�ن
والفائزين.
رمي اخلياط
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التمر الهندي ..يقاوم العطش والحموضة
ال�ت�م��ر ال �ه �ن��دي ه��و ل��ب ث �م��ار قرنية
لنبات �شجري دائم اخل�ضرة �سريع النمو
ي�صل ارت�ف��اع��ه �إىل ح��وايل ث�لاث��ة �أم�ت��ار،
و�أوراق��ه مركّبة الأزه��ار عنقودية� ،صفراء
ال �ل��ون ،واخل���ش��ب ��ص�ل��ب ل��ون��ه م��ائ��ل �إىل
احل �م��رة ،وث�م��ار ع�ب��ارة ع��ن ق ��رون ،وحني
تجُ مع الثمار ت��زال ق�شورها ال�صلبة ،ثم
تُعجن فتتكون كتل �سمراء ال�ل��ون ،ورمبا
تخلط ب�سكر لي�ساعد على حفظها وعدم
ف�سادها.

يعرف التمر الهندي بعدة �أ�سماء منها
احل �م��ر واحل��وم��ر وال �ع��ردي��ب وال���ص�ب��ار.
ي �ق��ال �إن م��وط�ن��ه الأ� �ص �ل��ي ه��و �أف��ري�ق�ي��ا
اال�ستوائية ،و ُع��رف منذ ال�ق��دم يف م�صر
وال�ه�ن��د ،وان�ت���ش��ر يف ج��زر ال�ك��اري�ب��ي ،ويف
�أغلب بقاع العامل.
ي�ح�ت��وي ال�ت�م��ر ال�ه�ن��دي ع�ل��ى م��ا بني
� ٪18-16أحما�ض ،و�أمالح معدنية ،مثل
الفو�سفور واملغن�سيوم واحلديد واملنجنيز
والكال�سيوم وال�صوديوم والكلور وغريها.

يحتوي التمر الهندي على فيتامني
«ب ،»3وك��ذل��ك ع�ل��ى زي ��وت ط �ي��ارة ،و�أه��م
م��رك�ب��ات��ه ج�يران�ي��ال ول�ي�م��ون�ين ،وك��ذل��ك
بكتني وده��ون وم��واد �سكرية ،كما �أثبتت
الدرا�سات احلديثة احتواء التمر الهندي
ع �ل��ى امل �� �ض ��ادات احل �ي��وي��ة ال � �ق ��ادرة على
�إب� ��ادة ال�ك�ث�ير م��ن ال �� �س�لاالت البكتريية
املختلفة� ،إىل جانب فوائده كملني وم�ضاد
حلمو�ضة املعدة.
قيل �إن الفراعنة لهم الف�ضل الأول

يف �إدخ ��ال زراع��ة التمر الهندي خالل
الع�صور الو�سطى �إىل مناطق البحر
الأب �ي ����ض امل �ت��و� �س��ط ،وق ��د ع�ث�ر علماء
الآث � ��ار ع�ل��ى ب�ع����ض �أج � ��زاء م��ن التمر
الهندي يف مقابر الفراعنة .وقد عرفت
�أوروب � ��ا ال�ت�م��ر ال�ه�ن��دي لأول م��رة عن
طريق العرب خالل الع�صور الو�سطى.
وق��د ج��اء التمر الهندي يف و�صفة
فرعونية �ضمن و�صفة عالجية لطرد
وقتل ال��دي��دان يف البطن ،وق��د و�صف
�أط�ب��اء الفر�س القدامى منقوع التمر
ال�ه�ن��دي ��ش��راب�اً ل�ع�لاج بع�ض أ�م��را���ض
امل �ع��دة واحل �م �ي��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ع�ن�ه��ا ،ثم
عرفت �أوروب ��ا ه��ذه الفوائد العالجية
ع� ��ن ط ��ري ��ق ال � �ع� ��رب ال� ��ذي� ��ن ح �م �ل��وا
معهم التمر الهندي �أث�ن��اء الفتوحات
الإ�سالمية.
وق ��ال �أب ��و ب�ك��ر ال � ��رازي ع��ن التمر
الهندي« :ع�صارة التمر الهندي تقطع
العط�ش ،لأنها باردة طرية».
وق ��ال اب ��ن ��س�ي�ن��ا« :ال �ت �م��ر ال�ه�ن��دي
ينفع مع القيء والعط�ش يف احلميات،
وي�ق�ب����ض امل �ع��دة امل���س�ترخ�ي��ة م��ن ك�ثرة
القيء».
يف الطب احلديث
�أثبتت الدرا�سات العلمية �أن التمر
الهندي يحتوي على م�ضادات حيوية
ق��ادرة على إ�ب��ادة الكثري من ال�سالالت
البكتريية املختلفة ال�ضارة بالإن�سان،
�إىل ج ��ان ��ب ف ��وائ ��ده ك �م �ل�ّي نّ�ن وم �� �ض��اد
للحمو�ضة ،وملطّ ف وخاف�ض للحرارة،
ول��ذل��ك ت�ضيف بع�ض �شركات الأدوي��ة
اخلال�صة املائية لثمار التمر الهندي
�إىل �أدوي ��ة الأط �ف��ال .وي�ق��ال ع��ن التمر
الهندي �إنه ثمرة �صحية منظّ فة حت�سّ ن

طــريـقـة اللعـب

تو�ضع الأرق��ام من � 1إىل  9عامودياً و�أفقياً
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

�أفــقــي
 1جتمعات للفرح  /ت�صد وذود (عن احلق مثال)
� 2ضو�ضاء  – /امتنع عن عمل ال�شر واملوبقات  /للتمني
 3اال�سم الأول ملخرج �أفالم الرعب الأمريكي  /كرم
 4مرحتل بني البالد
 5ثلثا �سيف  /ثلثا كان  /ثلثا دام

 6تغيب يف التفكري والرتكيز
 7يدفئ يف ال�شتاء  /عمله هو
الكتابة
 8يف حالة ا�ستحياء مما �صدر
منها � /شكله دائري وقد تو�صف
به ال�شم�س
 9مغامر يف اللعب بالنقود /
غنى وثراء
 10يف القر�آن مل تبد أ� بالب�سملة
عـــامـــودي
 1ع�ك����س ه�م�ج��ي �� – /ش��دي��د
الظلمة
 2خ�ضار من مقبالت الطعام /
حرف جر  /ثلثا قوم
 3ت���س�ت�خ��دم يف اال��س�ت�ح�م��ام /
طني م�شوي
 4نقود مقابل عمل �أو خدمة
� /سيدة مهنتها نقل املعنى من
لغة �إىل �أخرى
 5بحر كبري � /سروال وا�سع
 6عني الكامريا
� 7آل ��ة اي �ق��اع مو�سيقية � /أداة

اله�ضم وتطرد الأرياح وتلطّ ف التهابات
احللق ،وتعمل كملينّ معتدل ،ويعطي يف
الطب لفتح ال�شهية وتقوية املعدة .كما
�أنه يُ�ستعمل لتفريج الإم�ساك ،ويعطى
للزحار ،خ�صو�صاً �إذا مزج معه الكمون
وال�سكر ،ويف الهند ي�ستعمل املواطنون
��ص�ل���ص��ة ال �ت �م��ر ال �ه �ن��دي � �ض��د ال��زك��ام
والعلل الأخرى التي تنتج نزله مفرطة،
ويعترب يف الطب ال�صيني ع�شبة مربدة
مالئمة لعالج ح��رارة ال�صيف ،ويعطى
التمر لفقد ال�شهية والغثيان والقياء
�أثناء احلمل والإم�ساك ،وي�ستعمل �ضد
زي � ��ادة ح�م��و��ض��ة ال� ��دم ح�ي��ث ي�ستخدم
منقوع التمر الهندي لتخلي�ص الدم من
حمو�ضته الزائدة ويف طرد ما يحتويه
من �سموم.
م�شروب التمر الهندي
يح�ضَّ ر التمر الهندي بنقعه يف امل��اء
ال�ب��ارد مل��دة ع��دة �ساعات� ،أو يف امل��اء املغلي
مل��دة ب�سيطة ،مع �إ�ضافة ب�ضع من �أوراق
الكركديه وب��ذور ال�شمر ،ثم ُي�ترك حتى
ي�ستقر ثم ي�صفَّى وي�ضاف �إليه قليل من
ال�سكر ،ي�شرب التمر الهندي يف رم�ضان يف
�أي وقت من الليل ،ويُعترب من امل�شروبات
املف�ضَّ لة لدى كثري من النا�س.
حماذير ا�ستعمال التمر الهندي
ال ت��وج��د �أي حم��اذي��ر ل�ل�ت�م��ر ه�ن��دي
حتى بالن�سبة �إىل احل��وام��ل والأط �ف��ال.
ي �� �ض��اف ال �ت �م��ر ال �ه �ن��دي �إىل امل� � أ�ك ��والت
لإ�ضفاء احلمو�ضة الطبيعية عليها ،ويُع ّد
م�ن��ه م���ش��روب ل��ذي��ذ ب�ع��د �إ� �ض��اف��ة ال�سكر
�إل�ي��ه ،و ُي�ع� ّد التمر ال�ه�ن��دي أ�ف���ض��ل عالج
حلمو�ضة املعدة.

الحل السابق
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ن�صب  /ن�صف يتيم
 8ن�شف  /جر�س (مبعرثة)
 9من �أجمل الأزهار  /مكونات الأر�ض
� 10آل��ة مو�سيقية وت��ري��ة  /مدينة عربية
على �شط العرب

22

( العدد  )273اجلمعة  26 -متوز 2013 -

w w w . a t h a b a t . n e t

أحداث األسبوع

من المسؤول عن ضياع كرة السلة اللبنانية؟
ال ت��زال لعبة ك��رة ال�سلة تعي�ش على وقع
ال�صدمة ال�ت��ي تلقتها ب�ق��رار االحت��اد ال��دويل
للعبة (الفيبا) ،والقا�ضي بتوقيف لبنان عن
امل�شاركات اخلارجية ،ما �أفقد املنتخب الوطني
فر�صة ال�ت��أه��ل لنهائيات ك��أ���س ال�ع��امل للمرة
ال��راب�ع��ة يف ت��اري�خ��ه بعد �أع ��وام  2002و2006
و.2010
ال���ش�ل��ل ي���س�ي�ط��ر ع �ل��ى امل�ل�اع ��ب ،الأن��دي��ة
مغلقة ،الالعبون واملدربون يف �إجازة مفتوحة،
واالحت� ��اد يلملم �آث ��ار ف�شله ال��ذري��ع ،وال��ذي
�أو�صل اللعبة الأبرز يف لبنان �إىل قعر الهاوية.
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ي�ت�ح�م�ل�ه��ا اجل �م �ي��ع م ��ن دون
ا�ستثناء ،لأنهم اتفقوا على املغامرة مب�ستقبل
ال �ل �ع �ب��ة ..و� �س��اه �م��وا يف ال�ق���ض��اء ع�ل��ى أ�ح�ل�ام
ماليني ال�شباب اللبناين الذين كانوا ينتظرون
حل�ظ��ة امل���ش��ارك��ة ا آل��س�ي��وي��ة لين�سوا ال�سيا�سة
وهمومها.
ب ��ات وا� �ض �ح �اً �أن الأن ��دي ��ة ال �ت��ي ت���ص��رف
ع���ش��رات م�لاي�ين ال � ��دوالرات ��س�ن��وي�اً ت ��دور يف
فلك لعبة �أك�ب�ر م��ن احت��اده��ا على امل�ستويات
كافة ،والالعبون الذين يبذلون العرق واجلهد
لرفع ا�سم �أنديتهم �أو ًال وراي��ة لبنان تالياً ،مل
تواكبهم على ر�أ�س االحتاد �إدارة م�ؤهلة وقادرة
على مواكبة التطور الذي و�صلت �إليه اللعبة.
ولأن ب�ن�ي��ان ه��ذا االحت ��اد ق��ام ع�ل��ى �أر���ض
رخوة ،ف�إنه من الطبيعي �أن ي�ؤول م�صريه �إىل
االنهيار ،خ�صو�صاً بعد �أن بلغت الأمور يف داخل
تركيبته حدوداً م�أ�سوية بعد البيانات والبيانات
امل�ضادة ب�ين �أع�ضائه بخ�صو�ص مبلغ الـ131
�ألف دوالر املفقود من �صناديقه!
وال �ي ��وم ال ب��د م��ن حم��ا��س�ب��ة م��ن اق�ت�رف
هذه اجلرمية بحق ال�شباب اللبناين وال�شعب
اللبناين املت�أمل كثرياً من �أبنائه يف منتخب
الوطن الذين ر�سموا يف �أحلك الظروف الب�سمة
على وجه اجلمهور ،ولونوا بالفرح الكثري من
ليايل ه��ذا ال�شعب ال��رازح حتت ع��بء الأزم��ات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وما �أكرثها يف بلدنا..
والأكيد �أن قرار «الفيبا» امل�ؤ�سف واملدمر،
ت��وج م�سل�سل تخبط احت��اد اللعبة يف الفرتة
الأخرية ،كما جاء نتيجة طبيعية لعناد االحتاد
وك�ي��دي�ت��ه ومت�سكه ب��ال�ك��ر��س��ي ،يف ح�ين نبذته
ال�شريحة ا ألك�ب�ر م��ن �أه��ل ال�ل�ع�ب��ة ..الأن��دي��ة
املعرت�ضة على �أدائ ��ه ،والأع���ض��اء امل�ستقيلون
واملعلقون لع�ضويتهم يف الهيئة الإدارية ،وحتى
ال�لاع �ب��ون ال��ذي��ن ع�ب�ر امل��دي��ر ال�ف�ن��ي غ�سان
�سركي�س ع��ن موقفهم ب�شكل وا��ض��ح وج��ريء
عند و�صول بعثة املنتخب �إىل بريوت قادمة من
الفليبني يوم الأحد املا�ضي.

من امل�ؤمتر ال�صحفي للمدرب غ�سان �سركي�س يف املطار

عبد اهلل هي منطقية ومطلوبة ،لأن االحت��اد
ف�شل يف كل �شيء :بطولة لبنان مل ت�ستكمل،
الأع���ض��اء م�ستقيلون ،واالحت ��اد م��وق��وف من
الفيبا ،فماذا ينتظر»؟
ورف ����ض ��س��رك�ي����س م�ق��ول��ة �أن اال��س�ت�ق��ال��ة
م��رف��و��ض��ة حت��ت ال���ض�غ��وط ،وق� ��ال« :االحت ��اد
ال � �� � �س ��وف � �ي ��ات ��ي ان � �ت � �ه� ��ى حت� � ��ت ال� ��� �ض� �غ ��وط
وت�شاوت�شي�سكو ا�ستقال حتت ال�ضغط ومبارك
�أي�ضاً ،فهل االحت��اد �أف�ضل من ه ��ؤالء»؟ ور�أى
�سركي�س �أن توقيت ال�شكوى التي قدمها االحتاد
�إىل نظريه ال��دويل (الفيبا) كان خاطئاً ،على
رغم �أن الأندية �أخط�أت بلجوئها �إىل الق�ضاء،
لكن اخلط أ� ال يعالج ب�آخر ،والكيدية ال تفيد
ب�شيء ،ف�شكوى االحتاد للفيبا كانت على نف�سه
قبل �أي طرف �آخر.
وط��ال��ب �سركي�س ب��ان�ت�خ��اب احت ��اد جديد
ي�ضم العبني حاليني وقدامى بعيداً عن جميع
ال�ضغوط والتجاذبات ال�سيا�سية يوحي بالثقة

وي �ك��ون احت� ��اداً متجان�سا مي�ك�ن��ه و� �ض��ع ر�ؤي��ة لبنان الك�أ�س املرة مل يتجاوب �أحد».
وت��اب��ع ك��رام��ي� �« :ص��دور م�ث��ل ه��ذا ال�ق��رار
وا�ضحة لهذه اللعبة التي تهم ال�شعب اللبناين.
و�أعرب املدرب عن �أ�سفه ال�شديد لأن عدداً ُي��رخ��ي بتداعياته على ك��ل لبنان ،و�أن��ا أ�ح� ّم��ل
ك�ب�يراً م��ن املنتخبات يف آ���س�ي��ا ف��رح��ت بخروج امل���س��ؤول�ي��ة للجميع ،ل�ل�ت��دخ�لات ال�سيا�سية،
امل�ن�ت�خ��ب ،خ�صو�صاً �أن ��ه ك��ان يف ل�ي��اق��ة بدنية وال �أفهم كيف �أن وزي��راً يطلب ت�أجيل املباراة
ممتازة ،وكان الفوز باللقب يف متناول لبنان( .الوزير مروان �شربل) ،وللأندية التي ذهبت
�إىل ال �ق �� �ض��اء وه ��ي ت �ع��رف �أن ذل ��ك خم��ال��ف
كرامي
ل�ل�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة ،ول�لاحت��اد ال��ذي ف�شل يف
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى لعبته وب ��ات بحكم امل�ستقيل،
وك� ��ان وزي� ��ر ال �� �ش �ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة في�صل لأنه مل يعد لديه عمل يقوم به ما دام منتخبه
ك��رام��ي �شن ه�ج��وم�اً عنيفاً على اجلميع من الوطني بات جممداً ،و�أنديته ال ميكنها اللعب
�سيا�سيني واحت ��اد و أ�ن��دي��ة ،م�ع�ت�براً �أن احل�س خارجياً ،وبطوالته ال ي�ستكملها».
الوطني كان مفقوداً لدى اجلميع ،ما �أدى �إىل
و�أكد كرامي �أن الوزارة قامت بكل ما ميكن
ال��و��ص��ول �إىل م��ا و�صلنا �إل�ي��ه ،وق��ال�« :أعتقد القيام به وبحدود �صالحياتها ،لأن ال �سلطة
�أن��ه ال ميكن �أن نقوم مببادرات أ�ك�بر من التي ل �ل��وزارة على عمل االحت� ��ادات ،وا��س�ت�غ��رب من
قمنا بها ،فقد منحنا االحت��اد ال��دويل فر�صاً يخرج ليحمّل ال ��وزارة امل�س�ؤولية على الرغم
ع��دة ،ول�ك��ن ل�ل�أ��س��ف مل يكن لبنان على قدر م��ن ك��ون�ن��ا ا�ستعملنا ��ص�لاح�ي��ات�ن��ا امل �ح��دودة،
امل���س��ؤول�ي��ة ،ع�ن��دم��ا قمنا ب��امل �ب��ادرات لتجنيب ولكن مل يتجاوب معنا �أحد ب�سبب االفتقاد �إىل

�سركي�س
كانت �صرخة امل��دي��ر الفني ملنتخب لبنان
غ���س��ان ��س��رك�ي����س ع��ال�ي��ة وم ��دوي ��ة ،خ���ص��و��ص�اً
عندما طلب من رئي�س االحتاد روبري �أبو عبد
اهلل �أن يقدم ا�ستقالته ف��وراً ،بو�صفه امل�س�ؤول
الأول عن تدهور اللعبة.
وقال �سركي�س« :الأ�سباب التي تدفعنا �إىل
مثل ه��ذا الطلب معروفة ،ال �سيما �أن ن�صف
�أع���ض��اء االحت ��اد ه��م م�ستقيلون ،ون�ح��ن الآن
بحاجة ال�ستقالة ع�ضو واحد فقط �إ�ضايف ،لكي
يعترب االحت��اد م�ستقيالً ،وبر�أيي ا�ستقالة �أبو

املالعب بانتظار عودة الن�شاط

احل�س الوطني».
وع ��ن ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة ب�ع��د ال �ع �ق��وب��ة ،ق��ال
كرامي« :يجب العمل على رفع العقوبات ،خالل
الفرتة املقبلة من خالل تنظيم اللعبة وو�ضع
القوانني املتنا�سبة مع �شروط االحتاد الدويل».
خريطة طريق
ور� �س �م��ت ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة م ��ن امل�ن�ت�خ��ب
ال��وط�ن��ي وامل� ؤ�ل�ف��ة م��ن ع�ضو جلنة املنتخبات
ج ��ان م��ام��و وامل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي غ �� �س��ان �سركي�س
وكابنت املنتخب فادي اخلطيب والالعب جان
عبد ال�ن��ور خريطة ط��ري��ق لعملها وت�ضمنت
الآتي:
 االت �� �ص��ال ب�ج�م�ي��ع ا ألط � ��راف ع�ل��ى ال���س��اح��ةال�سلوية املحلية.
العمل للو�صول �إىل ح�ل��ول �سريعة وج��ذري��ة
تعيد لبنان �إىل اخلريطة الدولية ب�أقرب وقت.
 العمل على الإتيان باحتاد تكنوقراط حمايد.ومت ت�شكيل جلنة تنفيذية لتجمع قدامى
الالعبني ت��واك��ب حت��رك اللجنة املنبثقة من
املنتخب وت�ضم ك ًال من جا�سم قان�صوه� ،إيلي
م�شنتف ،غ��ازي ب�ستاين ،باتريك حل��ود ،يا�سر
احل� ��اج ،ب��ول����س ب �� �ش��ارة ،ول �ي��د دم �ي��اط��ي ،نزيه
بوجي ،رزق اهلل زلعوم.
يذكر �أن جلنة املنتخب ت�شكلت من العبي
منتخب ل�ب�ن��ان وم��درب�ي��ه و�إداري �ي ��ه احلاليني
وال���س��اب�ق�ين إلن �ق��اذ اللعبة إ�ث ��ر ق ��رار االحت��اد
ال��دويل جتميد م�شاركات لبنان اخلارجية ،ما
ت�سبب بحرمان املنتخب من امل�شاركة يف بطولة
�آ�سيا للعبة يف الفليبني.
و�أعلن عن والدة هذه اللجنة املدير الفني
للمنتخب غ�سان �سركي�س يف م� ؤ�مت��ر �صحفي
حا�شد عقده يف املطار الأحد ،حيث وجه �أ�صابع
االتهام لالحتاد لف�شله يف �إدارة �ش�ؤون اللعبة،
مطالباً إ�ي��اه بالرحيل ال�ف��وري ،وت��رك اللعبة
لأهلها احلقيقيني.
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سان جرمان الالعب األبرز في سوق االنتقاالت األوروبية
� �س �ي �ك��ون م �ل �ع��ب «ب � � ��ارك دي
ب��ران ����س» ول�ل���ص�ي��ف ال �ث��اين على
ال � �ت� ��وايل حم ��ط الأن� � �ظ � ��ار ،ب�ع��د
�أن رف �� �ض��ت �إدارة ب��اري ����س ��س��ان
جرمان �أن يتفوق على فريقها �أي
مناف�س حملي حتى يف ال�صفقات
اخل�ي��ال�ي��ة ،وذل ��ك ب�ت�ع��اق��ده��ا مع
املهاجم الأوروغ��وي��اين ادين�سون
ك ��اف ��اين م ��ن ن ��اب ��ويل ا إلي �ط ��ايل
مقابل  64مليون يورو.
وبتعاقده مع ه��داف ال��دوري
الإي � �ط� ��ايل ،وج ��ه � �س��ان ج��رم��ان
��ض��رب��ة ق��وي��ة ملناف�سيه يف �سوق
االن � �ت � �ق ��االت ال �� �ص �ي �ف �ي��ة ،ورف ��ع
ال�سقف يف «ح��رب��ه االقت�صادية»
مع موناكو املتجدد الرثاء.
وب� �ع ��د إ�ن� � �ف � ��اق  250م �ل �ي��ون
ي ��ورو م�ن��ذ  2011جل��ذب �أف���ض��ل
ال �ل�اع � �ب �ي�ن يف ال � �ع � ��امل أ�م � �ث� ��ال
ال�سويدي زالتان �إبراهيموفيت�ش
وال� �ب��رازي � � �ل� � ��ي ت� �ي ��اغ ��و � �س �ي �ل �ف��ا
والأرجنتيني خافيري با�ستوري،
�أ��ص�ب�ح��ت ��ص�ف��وف � �س��ان ج��رم��ان
ت�ضم منتخباً ع��امل�ي�اً ق ��ادراً على
تهديد �أكرب الفرق الأوروبية ،يف
املو�سم املقبل.
وت�أخر �سان جرمان بعد رحيل
مدربه الإيطايل كارلو ان�شيلوتي
�إىل ري ��ال م��دري��د الإ� �س �ب��اين ،يف
�سوق التعاقدات ،فيما كان موناكو
ال �� �ص��اع��د م��ن ال ��درج ��ة ال�ث��ان�ي��ة
ي �ج��ري ��ص�ف�ق��ات ره�ي�ب��ة بف�ضل

ماليني مالكه الرو�سي دميرتي
ريبولوفليف� ،إذ �أنفق  140مليون
ي��ورو ل�ضم ال�ه��داف الكولومبي
فالكاو والربتغايل جواو موتينيو
والكولومبي جيم�س رودريغيز،
وذلك �إىل �أن ح�سم رئي�س النادي
القطري نا�صر اخلليفي ومديره
الربازيلي ليوناردو الذي �سيكون
موقوفاً املو�سم املقبل ،التعاقد مع
الع��ب لهثت وراءه معظم �أندية
ال�صف الأول على غ��رار ت�شل�سي
ومان�ش�سرت �سيتي الإنكليزيني
وريال مدريد.
و�أثارت ال�صفقة �ضجة كبرية،
خ �� �ص��و� �ص �اً �أن ك ��اف ��اين ��س�ي�ن��ال
رات �ب �اً ��ش�ه��ري�اً ب�ق�ي�م��ة � 600أل��ف
يورو خلم�س �سنوات ،بعد �أقنعت

الإدارة الباري�سية  -اخلليجية
«امل ��ات ��ادور» ال�ب��ال��غ �� 26س�ن��ة بعد
ت���س�ج�ي�ل��ه  29ه��دف �اً يف ال� ��دوري
الإيطايل و إ�ح��رازه لقب الهداف
يف «� �س�ي�ري �أ» ،ب��االن���ض�م��ام �إىل
الفريق الباري�سي الطامح بدور
يف �سماء الكرة الأوروبية.
وح�صد ك��اف��اين ،ال��ذي �سجل
� 104أه��داف مع ن��اب��ويل� ،شعبية
هائلة يف املدينة التي احت�ضنت
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي دي�ي�غ��و م��ارادون��ا يف
رب �ي��ع ع� �ط ��اءات ��ه ،ب�ف���ض��ل ق��وت��ه
البدنية وواقعيته� ،أ�صبح النجم
الأول يف م �ل �ع��ب «�� �س ��ان ب��اول��و»
� �ض �م��ن ت���ش�ك�ي�ل��ة امل� � ��درب وال�ت�ر
ماتزاري الراحل �إىل الإنرت.
و�سيجد كافاين راح��ة نف�سية
� �ض �م��ن اجل��ال �ي��ة ا إلي �ط��ال �ي��ة يف
الفريق الباري�سي ،حيث �سينتقل
مبفرده بعد انف�صاله عن زوجته
م��اري��ا � �س��ول �ي��داد ،وه ��و �سيالقي
زميله ال�سابق يف نابويل الهداف
الأرجنتيني ايزيكييل الفيتزي.
وي � �� � �ص� ��ف م� � � � ��درب م �ن �ت �خ��ب
إ�ي �ط��ال �ي��ا ت �� �ش �ي��زاري ب��ران��دي �ل��ي
ك��اف��اين ب � أ�ن��ه «م �ه��اج��م منا�سب
ل �ك��رة ال� �ق ��دم احل ��دي� �ث ��ة» ،ع�ل�م�اً
�أن ��ه ه ��داف ا�ستثنائي ق ��ادر على
امل�ساهمة الدفاعية ،وهو ما �أثبته
يف ن�صف نهائي ك�أ�س القارات �أمام
الربازيل عندما �أنقذ كرة �صعبة
من مار�سيلو يف منطقة اجلزاء.

من ا�ستعدادات �سان جرمان للمو�سم اجلديد

جنما الفريق �إبراهيموفيت�ش وكافاين

ه ��ذا وا� �س �ت �ع��اد � �س��ان ج��رم��ان
�أي�ضاً لقب ال�صفقة الأغلى من
موناكو (فالكاو مقابل  60مليون
ي� ��ورو) ،ك�م��ا �أن ��ه مل ي�ق��ل كلمته
الأخرية يف �سوق االنتقاالت.
وي�ؤكد املراقبون �أن ال�صفقات
اجل� ��دي� ��دة � �س �ت �ظ �ه��ر �آث � ��اره � ��ا يف
املو�سم املقبل ،ال�سيما �أن نوعية
مم �ي��زة م��ن ال�لاع �ب�ين اخ �ت��اره��ا
ال �ن��ادي الباري�سي ،و أ�ح ��د ه ��ؤالء
الالعبني ق��د يلمع ب�سرعة وهو
ل��وك��ا���س دي�ن�ي��ي ال �ق��ادم م��ن ليل،

ل��دع��م ال�ب�رازي �ل��ي م��اك���س��وي��ل يف
مركز الظهري الأي�سر.
ويف خ��ط ال��و� �س��ط ،ا��س�ت�ق��دم
�� � �س � ��ان ج � � ��رم � � ��ان ال �ب��رازي� � �ل � ��ي
ماركينيو�س من روما الإيطايل،
لأن إ�� �ص��اب��ات ا إلي� �ط ��ايل تياغو
موتا تركت مواطنه ال�شاب ماركو
فرياتي وال��دويل بليز ماتويدي
مبفردهما يف الو�سط الدفاعي.
ويرتبط قدوم بع�ض الأ�سماء
مب�ستقبل ال�لاع �ب�ين احل��ال�ي�ين
أ�م �ث ��ال امل �ه��اج��م ك�ي�ف��ن غ��ام�يرو
والع��ب الو�سط كليمان �شانتوم
واملدافع مامادو �ساخو ،ويف حال
رغبة �سيلفا وفرياتي بالرحيل.
ول �ك��ن ال���ص�ف�ق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
رمب��ا تكون با�ستقدام الربتغايل
كري�ستيانو رون ��ال ��دو م��ن ري��ال
م ��دري ��د م �ق��اب��ل أ�ك�ث��ر م ��ن 100
مليون يورو.
ومل ي�ن�ع��م م��ون��اك��و ،ال�ع��ائ��د
جم� � ��دداً �إىل دوري ا أل� � �ض� ��واء،
��س��وى ألي ��ام ع��دة بحمله «لقب»
��ص��اح��ب أ�ك�ب�ر ��ص�ف�ق��ة يف ت��اري��خ
ال ��دوري الفرن�سي ب�ع��د �أن �ضم
الكولومبي رادام�ي��ل فالكاو من
اتلتيكو مدريد الإ�سباين مقابل
 60م �ل �ي��ون ي � � ��ورو ،وذل � ��ك لأن
الإدارة القطرية ل�سان جرمان
قررت �أن ت�ضيف جنماً كبرياً �آخر
�إىل فريقها للمو�سم الثاين على
التوايل.
واع �ت �ق��د ال �ك �ث�يرون �أن ��س��ان
ج��رم��ان ل��ن ي��دخ��ل ه ��ذا امل��و��س��م
ب��ور� �ص��ة ال���ص�ف�ق��ات «اخل�ي��ال�ي��ة»
بعد �أن �أنفق املو�سم املا�ضي �أموا ًال
طائلة ل�ضم الثنائي ال�سويدي
زالت��ان �إبراهيموفيت�ش وتياغو
��س�ي�ل�ف��ا م ��ن م �ي�ل�ان ا إلي� �ط ��ايل
والأرجنتني ايزيكييل الفيتزي
من نابويل �أي�ضاً ،ولكن النجاح

ال � ��ذي ح �ق �ق��ه ن � ��ادي ال�ع��ا��ص�م��ة
امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ب � ��إح� ��رازه لقب
ال � ��دوري امل �ح �ل��ي ل �ل �م��رة الأوىل
م �ن��ذ  ،1994دف� �ع ��ه ل �ل �م��راه �ن��ة
على كافاين ،على �أمل �أن يقوده
للذهاب �أبعد مما حققه املو�سم
املا�ضي يف دوري أ�ب�ط��ال �أوروب ��ا،
ح� �ي ��ث و�� �ص ��ل �إىل ال� � � ��دور رب ��ع
النهائي قبل �أن ي�خ��رج على يد
بر�شلونة الإ�سباين دون �أن يخ�سر
�أمامه ( 2-2و.)1-1
وي �ع �ت�بر ك ��اف ��اين �أح � ��د أ�ب� ��رز
امل�ه��اج�م�ين يف ال �ع��امل يف ال��وق��ت
احل� � ��ايل ،وي ��دي ��ن ن ��اب ��ويل �إل �ي��ه
ب �ح �ل��ول��ه يف امل� ��رك� ��ز ال � �ث� ��اين يف
الدوري الإيطايل املو�سم املا�ضي،
حيث ُت��وج ه��داف�اً ل��ه بر�صيد 29
ه��دف�اً بينها ثالثيتان يف مرمى
ميالن وجوفنتو�س البطل ،كما
قاده �إىل دوري �أبطال �أوروبا.
و� �س �ي �ل �ع��ب ك� ��اف� ��اين جم � ��دداً
�إىل جانب الأرجنتيني خافيري
ب��ا��س�ت��وري ( ُوج ��د ال�لاع�ب��ان معاً
يف بالريمو قبل �أن ينتقل الأول
�إىل الفريق اجلنوبي ع��ام 2010
مقابل  17مليون ي��ورو والثاين
�إىل «بارك دي بران�س» عام 2011
مقابل ح��وايل  43مليون ي��ورو).
كما �سين�ضم ك��اف��اين �إىل زميله
ال���س��اب��ق يف ن��اب��ويل الأرجنتيني
ا آلخ� � � � ��ر اي ��زك� �ي� �ي ��ل الف� �ي� �ت ��زي،
وب��ال�ت��ايل �ست�شتد املناف�سة بني
امل�ه��اج�م�ين ال�ب��اري���س�ي�ين يف ظل
وج ��ود �إب��راه�ي�م��وف�ي�ت����ش النجم
املطلق للفريق الفرن�سي املو�سم
امل��ا� �ض��ي رغ ��م �أن رئ�ي����س ن��اب��ويل
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كاريكاتير

خططت لقتل زوجها ..كي ال تؤذي مشاعره
قررت الأمريكية «جوليا مريفيلد» ( 21عاماً) ،وهي �أم لطفلني،
قتل زوجها البالغ من العمر  27عاماً بدل الطالق منه ،لأن ذلك  -كما
ادعت وبررت نيّتها بعد تزايد امل�شاحنات بينهما � -سيعفيها من �إيذاء
م�شاعره ،ويحفظ لها �صورتها �أمام عائلتها ك�أرملة بد ًال من مطلقة.
واعرتفت جوليا مبحاولة اال�ستعانة بخدمات قاتل م�أجور كان يف
احلقيقة �شرطياً متخفياً �أثبت طلبها ولقاءها معه ب�شريط م�صور مت
اعتماده كدليل �إدانتها يف املحكمة ،حيث من املتوقع بعد ثبوت التهمة
عليها �أن ي�صدر بحقها حكم بال�سجن مدى احلياة.
ويعتقد املحققون ب�أن الدافع احلقيقي وراء نيتها قتل زوجها هو
احل�صول على قيمة وثيقة ت�أمني على حياته بقيمة  1.500.000دوالر
تقريباً �ستدفع منها للقاتل امل�أجور املزعوم حوايل  750.000دوالر.
وكانت ال�سلطات الأمريكية قد علمت م�سبقاً مبا كانت «جوليا»

تنوي القيام به بعد تلقيها بالغاً من �أحد زمالئها يف العمل ،والذي
ق��ال �إن�ه��ا عر�ضت عليه مبلغاً مقابل قتل زوج�ه��ا ليقوم مب�ساعدة
ال�شرطة يف ترتيب لقاء بينها وبني ال�شرطي املتخفي لإثبات ما كانت
تنوي القيام ب��ه ،وذل��ك بعد لقائها معه ملرتني مت فيهما ت�صويرها
«بكامريا فيديو» خمفية وثقت كل كالمها بال�صوت وال�صورة ل�ضمان
عدم �إنكارها ما كانت تطالب منه عند مواجهتها بذلك م�ستقب ًال .
وك��ان��ت «ج��ول �ي��ا» ق��د خططت ل�ك��ل ��ش��يء بالتف�صيل ،ولطريقة
التنفيذ التي �أرادتها �أن تكون على �شكل �سطو م�سلح يربر مقتل زوجها،
كما طلبت �أن يتم الأمر ب�شكل �سريع ،لأنها ال تريد لزوجها �أن يعاين
طويالً! كما �أرادت �أن يكون ذلك ب�شكل مفاجئ لها حتى تبدو مبظهر
يبعد عنها ال�شبهات ،و�أن يتم خ��ارج املنزل حتى ال ت�ضطر لتنظيفه
الحقاً!

زوجان يعقدان قرانهما للمرة الـ107
جن��ح زوج ��ان �أم�يرك �ي��ان ف��ى حتطيم
ال��رق��م القيا�سي يف م��رات عقد ال�ق��ران،
فقد قاما بعقد قرانهما للمرة الـ 107يف
غ�ضون الثالثني عاماً من زواجهما.
وبح�سب تقرير �صحفي ف�إن «ديفيد»
و«ل��وري��ن ب�ل�ير» ت��زوج��ا �أول م��رة يف عام
 ،1984وتعاهدا منذ تلك اللحظة على
�أال يفرتقا.
وك�شفت �إح��دى ال�صحف الأمريكية
�أن ال ��زوج�ي�ن ق��د ج � �دّدا ع�ق��د ق��ران�ه�م��ا
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

�أك�ثر م��ن م��رة منذ ذل��ك احل�ين يف عدد
م��ن امل ��واق ��ع ح ��ول ال� �ع ��امل ،م�ن�ه��ا ل�ن��دن
ون�ي��وي��ورك و�سكوتلندا وال���س فيجا�س،
بالإ�ضافة �إىل مدينة «جري�س الند».
و�أو�� �ض ��ح «ب �ل�ي�ر» �أن الأم � ��ر مل يكن
ال بعد �أن رف�ضت «ل��وري��ن» يف ب��ادئ
�سه ً
الأمر طلب الزواج منه� ،إال �أنه ظل على
مدى ثالث �سنوات يل ّح يف رجائه وطلبه
لت�شعل باقة الزهور التي بعث بها يف عيد
م�ي�لاده��ا م�شاعر احل��ب والإع �ج��اب به،

الـمــديــر الــفــنـي :مــــالك مــحــــــــفــوظ

فرت�ضخ حمبوبته وتعلن موافقتها يف
نهاية الأمر.
ويقوم الزوجان ال�سعيدان منذ ذلك
احل�ي�ن ب�ت�ج��دي��د ع�ه��ده�م��ا وح�ب�ه�م��ا مع
كل منا�سبة رومان�سية ،مثل عيد احلب
ومطلع ال�سنة اجل��دي��دة ،بالإ�ضافة �إىل
عيد ميالد «لورين».
وم��ن امل �ق��رر �أن يحتفل ال��زوج��ان يف
الرابع من �آب املقبل مبرور ثالثني عاماً
من ال�سعادة واال�ستقرار.
تـــــــــــوزيـــــــــــع الأوائــــــــــــــل
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